
Jastrukcija akciju ua paju sabiedrību
likvidācijas komisijām.

Ministru kabineta sēde š. g. 19. martā.

Valdības rīkojumi un pavēles

Instrukcija
akciju un paju sabiedrību

likvidācijas komisijām.
(Izdota uz 1924. g. 31. jūlija noteikumu

10. p. pamata.)

1.
Akciju un paju sabiedrībām, kuras

1924. gada 31. jūlija papildinājuma (Lik.
h. 124) pie 1921. g. 20. apriļa likuma
(Lik. kr. 83) kārtībā nav neatjaunojušas
darbību, ne izvēlējušas saskaņā ar statū-
tiem likvidācijas komisiju, šādu likvidā-
cijas komisiju ieceļ finansu ministrs sa-
ziņā ar tieslietu un iekšlietu ministriem.
Likvidācijas komisijas darbojas saskaņā
ar likumu un statūtu noteikumiem uz
šīš instrukcijas noteikumiem.

Finansu ministra lēmumu par attie-
cīgas sabiedrības likvidāciju līdz ar likvi-
dācijas komisijas sēdekli un sastāvu
kredīta departaments izsludina «Valdības
Vēstnesī". Izsludināšanas diena skaitās
par sabiedrības likvidācijas sākumu.

3.
Ieceļot likvidācijas komisijas locekļus,

finansu ministrs nozīmē vienu no tiem
par _ komisijas priekšsēdētāju. Priekš-
sēdētājs sasauc un vada komisijas sēdes.
Komisija sadala savus pienākumus starp
atsevišķiem komisijas locekļiem. Likvi-
dācijas komisijas lēmumi pieņemami ar
vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis
izdalījušās vienlīdzīgi, izšķir priekš-
sēdētāja balss.

) 4.
Likvidācijas komisijas lēmumi jāpaziņo

kredīta departamentam priekšā stādīšanai
finansu ministrim apstiprināšanai.

Visu komisijas sarakstīšanos paraksta
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Naudas
Pārvedumus, čekus un tamlīdzīgus naudas
dokumentus un saistības paraksta priekš-
sēdētājs, kopa ar vienu no komisijas
locekļiem.

Komisija var lietot zīmogu ar pie-
metinājumu pie likvidējamās akciju vai
VW sabiedrības nosaukuma: „Likvi-
"acijas komisija".

6.
Savu uzdevumu veikšanai likvidācijas

oraisija var pieņemt nepieciešamos
«eciņus un kalpotājus, kuri algojami no

"«vidējamās mantas. Tāpat sedzami ari
jj,. «devumi, kuri cēlušies sakarā ar

vidaciju, kā pārvaldīšanas, apsargā-
*«>as , apdrošināšanas, ceļa, koman-
"ejumu un citi izdevumi.

Atal gojumus likvidācijas komisijas lo-«Jiem likuma atļautās robežās noteic"nansu ministrs.

labā-
Jco.misiJas locekļiem likvidācijas

darhiK3'2 a izDraucieni no likvidācijas< oibas vietas, tad tie saņem atlīdzību
*rae«gi pēc 1923. gada 27. marta un
W'" !ļ. noteikumiem 3. civilresoru«gonjai paredzētos apmēros.

V 8-
W?i

a mēneša Jaikā pēc kredita depar-
Par «k- siu dināJuma .Valdības Vēstnesī"
komisii "likvidaciJ. likvidācijas
kietn ri?tārneni savā zināšana no agrā-
ko u turētāJsabiedrības ku-
8»Jdii nn,I1.?FJst8ni0 mantu > kasi > D°-
spoa^*'. > tlr dznieciskāsgrāmatas, kore-
ktu . u '*?> sastādot par to sevišķu

9.
Likvidācijas komisija uzaicina ar slu-

dinājumiem «Valdības Vēstnesī" un citos
laikrakstos, pec komisijas ieskata, pie-
teikties likvidējamās sabiedrības kredito-
rus, debitorus un mantas turētājus. Ko-
misija pārbauda pieteiktās prasības un
pieteikumus, tos attiecīgi ievērodama,
atraidīdama vai noskaidrodama.

10
Bez tam komisijai jāsper visi soļi lai

uzzinātu un pārņemtu savā rīcībā pēc
iespējas visu likvidējamās sabiedrības
kustamo un nekustamo mantu, noguldī-
jumus, dalības naudas citos pasākumos,
debitoru sumas un pārējās prasības.

Šim nolūkam jāizlieto sabiedrības
tirdznieciskās grāmatas un korespondence
un jāievāc ziņas no agrākiem pārvaldes
locekļiem, ierēdņiem un kalpotājiem u. 1.1,
ka ari no firmām un personām, kas
agrāk stāvējušas tirdznieciskos sakaros
ar sabiedrību.

11.

Ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc
8. pantā paredzētās sabiedrības mantas
pārņemšanas likvidācijas komisijai jā-
iesniedz finansu ministrim caur kredita
departamentu sīks ziņojums par sabie-
drības mantas stāvokli līdz ar bilanci uz
pārņemšanas dienu. Pie tam kustamas
un nekustamas mantas vērtība nosakāma
pēc pastāvošām cenām, valūta, akcijas
un dalības zīmes — pēc to kursa Rīgas
biržā pārņemšanas dienā.

12.

Pie kustamas un nekustamas mantas
novērtēšanas komisijai jāpieaicina attie-
cīgi speciālisti-eksperti.

13.
Sabiedrības kustamā un nekustamā

manta pārdodama atklātās izsolēs Izso-
les izsludināmas «Valdības Vēstnesī" un
ne mazāk kā divos vietējos laikrakstos
ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms izsoles.

Valūta, akcijas vai dalību zīmes pār-
dodamas ar zvērināto biržas mākleru
staroniecību.

14.

Sabiedrības svabadie naudas līdzekļi,
kā ari par pārdoto mantu iegūtās sumas
noguldamas Latvijas bankā uz likvidā-
cijas komisijas vārdu. Likvidācijas ko-
misijas kasē paturamas tikai tādas su-
mas, kādas nepieciešamas likvidācijas
tekošām vajadzībām.

15.
Kad visa likvidējamā manta realizēta

un sabiedrības prasības piedzītas,- kā
ari noskaidroti sabiedrības pienākumi
pret tās kreditoriem, bet ne agrāk par
12 mēnešiem no pirmā sludinājuma kre-
ditoriem pieteikt savas prasības, likvi-
dācijas komisija uzstāda sabiedrības
bilanci un iesniedz to finansu ministrim
apstiprināšanai.

16.
Ja likvidācijas gaitā atklātos sabiedrības

maksātnespējas pazīmes, tad likvidācijas
komisija ziņo par to vietējai apgabal-
tiesai sabiedrības atzīšanai par maksāt-
nespējīgu.

17.
Pēc 15. pantā minētās bilances ap-

stiprināšanas iz kopējās likvidācijā
iegūtās naudas visupirms sedz valsts
neapstrīdamas prasības, tad likvidācijas
komisijai piespriesto , procentuālo atlī-
dzību un pēc tam apmierina attiecīgos
termiņos kreditoru prasības. Bez tam
jāatskaita: 1) sumas, kuras nomaksā-
jamas par parādiem, kuru termiņš vel
nav notecējis; 2) sumas, kuras var but
maksājamas par darījumiem, par kuriem
nav vēl ienācis galīgs norēķins; 3) sumas
strīdīgu prasību nomaksai; 4) sumas,
kuras skaitās pēc grāmatām, bet kuras
kreditori nav pieprasījuši.

Tikai pēc visu augšminēto sumu at-
skaitīšanas, atlikums sadalāms uz akci-
jām vai pajām.

18.
Kreditoriem neizmaksātās sumas no-

guldāmas Latvijas bankā uz viņu vārdu.
Sumas, kuras pienākas akcionāriem un
kuras viņi nav saņēmuši, noguldamas
Latvijas bankā kredita departamenta de-
pozītā Ns 206.

19.
Pēc visu sumu sadalīšanas un izmaksas

resp. noguldīšanas Latvijas bankā, likvi-
dācijas komisija iesniedz norēķinu un
sīku pārskatu par savu darbību finansu
ministrim. Par likvidācijas komisijas
darbības izbeigšanu finansu ministrija
sludina «Valdības Vēstnesi".

20.
Pēc likvidācijas beigām, akcionāri var

saņemt tiem pienākošās naudas daļu
kredita departamentā pret savām akcijām
vai pajāni.

Rīgā, 1925. g. 12. martā.

Ministru prezidents H. C e 1m i ņ š
Finansu ministrs J. Blumbergs.

Valdības iestāžu paziņojumi

Pārgrozījumi un papildinājumi
valsts depozitu rēķinu sarakstā

Latvijas bankā.
I. «Valdības Vēstneša" 1924. gada

29. marta 74. numurā ievietotais rēķinu
saraksts papildināts ar sekošiem jauniem
rēķiniem:

1. Kredita departamenta valsts parādu
deldēšanas fonda depozitu rēķinu
D Jfe 505 Rīgā.

2. Kredīta departamenta labības rezer-
ves depozitu rēķinu D JSfs 5C6 Rīgā.

3. Daugavpils valsts slimnīcas depo-
zitu rēķinu D JSfb H4 Daugavpilī.

II. Slēgts sekošs rēķins:
Artilērijas inspektora dopozitu rēķins

D Ka 468 Rīgā.

III. Pārdēvēti sekosi rēķini:
1. Liepājas apriņķa iecirkņa mierties-

neša depozitu rēķins D. JNfs 41 par
Liepājas lauku iecirkņa miertiesneša
depozitu rēķinu D N° 41.

2. Šoseju un zemesceļu virsvaldes de-
pozitu .rēķins D Ne 352 par šoseju
un zemesceļu valdes depozitu rēķinu
D Ns 352.

3. Apriņķu vec. ceļu techn. Valkā de-
pozitu rēķins D Ne 358, par Valkas
apriņķa ceļu inženiera depozitu
rēķinu D Ns 358.

4. Apriņķu vec. ceļu techn. Ventspilī
depozitu rēķins D Ns 360, par ap-
riņķa ceļu inženiera Ventspilī de-
pozitu rēķinu D Ns 360.

5. Liepājas artilērijas noliktavas priekš-
nieka depozitu rēķins D N» 422
par artilērijas laboratorijas priekš-
nieka depozitu rēķinu D K» 422.

6. Lugažu virsmežniecības depozitu
rēķins D JVe 340 par Strenču virs-
mežniecības depozitu rēķinu DNs 340.

7. Bornes virsmežniecības depozitu
rēķins D Ks 277 par_ Grīvas virs-
mežniecības depozitu rēķinu D N°277.

Rīgā, 1925. g. 17. martā.

Kredita departamenta direktors
A. Kārkli ņš.

Valsts grāmatvedības nodaļas
priekšnieka v. E Eše.

Kultūras fonda domes sēde
1925. g. 18. martā.

(Izvilkums no protokola.)

I. Dome izdala sagatavotās 24 tautas
bibliotēkas sekošām organizācijām katrai
pa komplektam:

Rīgas apriņķī.
1. Latv. jaun. savienības Ķemeru orga-

nizācijai.
2. Latv. jaun. savienības Bolderājas or-

ganizācijai.

Cēsu apriņķi.
3. Leimaņu izglītības biedrībai Vec-

piebalgā.
4. Grazdonas izglītības biedrībai.

Valmieras apriņķī.
5. Viļķenu pag. Katrīnas izglītības bie-

drībai « Gaisma".
6. Pociema lauksaimniecības biedrībai.
7. Pāles lauksaimniecības biedrībai.
8. Latv. kult. veic. biedrības Nabes pag.

nodaļai.

Valkas apriņķi.
9. Lāzberģu kultūras biedrIbai„Blāzma".

Ventspils apriņķī.
10. Ziras pagasta padomei.

Liepājas apriņķī.
11. Vērgales un apkārtnes lauksaimnie-

cības biedrībai «Vērgalē".
Bauskas ap r i ņ ķ ī.

12. Iecavas-Mežinieku lauksaimn. veic.
biedrībai.

Jelgavas apriņķī.
13. Jelgavas pilsētas bibliotēkai.

Talsu apriņķī.
14. Engures-Bērzciema zvejniecības bie-

drīoai «Vilnis".
Kuldīgas apriņķī.

15. Sātiņu pagasta padomei.
16. Raņķu lauksaimniecības biedrībai.

Tukuma apriņķi.
17. Amatniekuizglītībasbiedrībai «Avots".

Aizputes apriņķī.
18. Embotes pag. izglītības biedrībai

.Nākotne".

Daugavpils apriņķī.
19. Daugavpils pilsētas domei.

20. Daugavpils latg. rom.-kat. kult. veic.
biedrības « Saule", Skaistas nodaļai,
Izabeļmas pegasta.

Ludzas apriņķi.
21. Daugavpils latg. rom.-kat. kult. veic.

biedrības « Saule" Brigu nodaļai*Janovoles pag. <
22. Ludzas latg. kult. veic/ biediības

Rundanu nodaļai.
23. Viļakas izght. biedrībai ,Zvaigzne".

Rēzeknes apriņķī.
24. Bēržgala pagasta padomei.

II. Noslēdzot tekošo budžeta gadu,
dome piespriež no dftžj posteņu atliku-
miem sekošus pabalstus:

Izpostīto un citu ap-
gabalu skolām,

budž. 2, c. Latos

1. Apes 1. p. pamatskolai, Jaun-
laicenes pagastā, Valkas apr.,
skolas vajadzībām (ar sev. no-
teikumu) 300

2. Korsovkas latv. pamatskolai,
Ludzas apr., skolas vajadzībām
(ar sev. noteikumu).... 100

3. Stoļerovas 6-kl iatv. pamat-
skolai, Rēzeknes apr, skolas
vajadzībām (ar sevišķu no-
teikumu) ... 300

4. Dundagas pag., Nevejas latv.
pamatskolai skoks vajadzībām
(ar sev. noteikumu) .... 200

#sksa P" .Valdības VēstneSi* sākot no 1. jaasvaia:

Saņemot ekspedīcijā:
p8, i mēnesi 1 lats 50 sani.

Piesitot mājā un pa pasta:
PM i mēnesi 1 lats 80 sani.

»ai atsevišķ a numcru: saņemot

ekspedīcijā ......,.— . 6 ,
PM atkalpārdevējiem . . — , 7 .

Latvijas valdības .*&& oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JB^^^^š^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija: ^H^SI^^^^^ un ekspedīcija:
Rīgā,' pilī M 3. Tel M 9-*9 *S3eS3$Mf& RlJi*. ptlt Ns 1. Tel. Ns 9 57
Runaa stundas ao 11—12 TT«^^»^ir Atvērs no [ a ksten 9-3

Sludinājumu maksa:
a) liesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlgam rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 ,

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejigu
rindiņu — . 16 ,

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — , 20 ,



5. Ogres pag. 6-kl. pamatskolai, Latos

Cēsu apr., skolas vajadzībām
(at sev. noteikumu) .... 200

6. Dundagas pag Kub-Ies pa-
matskolai, skolas vajadzībām
(ar sev noteik) . . . • 200

7. Lauteres-Viesienas pag. Smil-
teņu pamatskolai skolas vaja-
dzībām (ar sev. noteik) . . 100

8. Lielvārdes pag. Kaibalas pa-
matskolai skolas vajadzībām
(ar sev. noteik.) 350

9. Budbergas pag. pamatskolai,
Bauskas apr., skolas vajadzī-
bām (ar sev. not.) .... 400

10. Osunes pag. 6-kl. pamatskolai,

Daugavpils apr., skolas vaja-
dzībām (ar sev. not.) . . . 350

11. Dundagas pag. Mazirbes pa-
matskolai skolas vajadzībām
(ar sev. not.) 350

12. Michalovas pag. Pušmucovas
pamatskolai skolas vajadzībām
ar sev. nOt. 250

13. Popes pag. Virpes pamat-
skolai skolas vajadzībām (ar
sev. not.) ....... 250

14. Liel-Zalves pamatskolai skolas
vajadzībām (ar sev. not.) . . 200

15. Preiļu 6-kl. pamatskolai skolas
vajadzībām (ar sev. not.) . . 200

16. Smilenes pils. I. pamatskolai
skolas vajadzībām (ar sev.
not.) 200

17. Salas pag. III. pamatskolai
skolas vajadzībām. . .. . . 100

18. Salas pag. 1. pamatskolai
skolas vajadzībām (ar sev.
not.) . . . _. 100

19. Valles pag. Petermuižas pa-
matskolai ....... 100

20. Valmieras kurlmēmo skolai
māc aparātu iegādāšanai . . 500

21. Valsts Reņģu palīgskolai rok-
darbu iekārtošanai .... 500

22. Valsts Krustpils pamatskolai
kopēdināšanas pabalstam . . 500

23. Talsu apriņķa pamatskolām
mācības līdzekļiem .... 500

24. Kurlmēmai skolniecei V. Ka-
lējai . 100

Zinātņu biedrībām,
budž. 6, a.

25. Latvijas bioloģijas biedrībai
zinātnisku darbu publicēšanai 800

26. Filosoiijas un reliģ. zinātņu
biedrībai rakstu izdošanai. . 1000

Prēmijas skolu grāmatām,
budž. 7, a.

Atlikums Ls 4000,— pārnests
uz nākamo budžeta gadu.

Prēmijas zinātniskām
grāmatām, budž. 7, b.

27. Prof L. Arbuzovam par
rakstiem „Die altlivl. Bauern-
rechte" un «Ein Verzeichnis
der bāuerlichen Abgaben" . 500

28. Prof H Budulim par rakstu
«Psicho'oģija" 500

29. Doc. Fr. Gulbim par rakstu
«Elektrība un magnētisms" . 500

30. Rakstniekam J. Misiņam par
grāmatu «Latviešu rakstnie-
cības rādītājs* (1585-1910) . 500

31. Profesoram V. Sinaiskim par
rakstiem «La citē quiritaire"
un ,La citē populaire" . . 1000

Prēmijas beletristikai,
budž. 7, c.

Atlikums Ls 2000,— pārnests
uz nākamo budžeta gadu.

Prēmijas skaņu mākslas
ražojumiem, budž. 7, d.

32. Profesoram J. Vītolam par sim-
fonisko darbu « Dārgatcmeņi" 1000

33. Komponistam Alfrēdam Kal-
niņam par tautas dziesmu
virkni 1000

34. Komponistam Jānim Mediņam
par simfonisko ainu «Imanta" 1000

35. Komponistam A. Ābelēm par
kompozīcijām « Rudens skice"
un « Ganu dziesma".... 100C

Prēmijas glezniecības un
tēlniecības ražojumiem,

budž. 7, c.
36. Māksliniekam J. Kugam par

dekorācijām operai « Boriss
Godunovs" 50C

37. Māksliniekam L. Libertam par
dekorācijām operai « Simsons
un Dalila" 50C

38. Māksliniekam Ģ. Eliasam par
gleznu « Sēdoša sieviete" . . 50C

39. Māksliniekam Ed. Vītolam par Latos
dekorācijām operai « Fra Dia-
volo" 500

Muzikāli]' u izdošanai,
budž. 8, b.

40. J.Slnumem muziķu monogrā-
fiju krājumu izdošanai . . . 1500

41. P.Jurjanam 100 tautas dziesmu
izdošanai 1500

42. Latv.komponistu biedrībai žur-
nāla «Mūzikas Nedēļa" nošu
pielikuma izdošanai .... 900

Stipendijas, māksli- .
niekiem, budž. 10, b.

43. V. Peņģerotam grafisku darbu
vākšanai un pētīšanai . . . 400

Pieminam un tautas
varoņu godināšanai,

budž 11.

44. Brāļu kapu komitejai . . . 2000

Rezerves fonds,budž. 13.

45. 24 K._ F. tautas bibliotēku or-
ganizēšanas darbu pabeigšanai 5000

46. Tautu savienības veicināšanas
biedrībai 800

47. Apvienotai Cesvaines - Grašu-
Kārzdabas kult veic. b bai
skatuves iekārtai 1000

48. Latv. kult veic. b-bas Llves
nodaļai tautas nama būvei . 1000

49. Skolu muzejam 500 dažādu
negativu iegūšanai .... 1000

50. Daugavpils latg. rom. kat kult.
veic. b-bas «Saule" Peipiņu
nodaļai skatuvei un kursiem -. 500

51. Latv defektivo bērnu skolotāju
biedrībai lekciju un populāru
rakstu izdošanai 1000

52. Kandavas sadraudzīgai bie-
drībai (ar sevišķu noteikumu). 1000

53. Latviešu-Lietuviešu vienībai
lietuvju valodas kursiem . . 1000

54. Sprēstiņu-Ogres palīdzības bie-
drībai nama celšanai (ars.ri.). 1000

55. Mārcienas bibliotēkas biedrī-
bai skatuves iekārtai . . . 1000

56. Latgales kult. veic. biedrībai
«Jauna Straume" Līvānu no-
daļai skatuves iekārtai . . . 500

57. Ludzas latg. kult. veic. b-bas
Līdumnieku nodaļai skatuvei. 300

58. Smiltenes skolotāju biedrībai
(ar sev. noteikumu).... 800

59. Drustu viesīgai biedrībai nama
izbūvei (ar sev. noteikumu) . 1000

60. Dauguļu pagasta valdei zāles
izbūvei 1000

61. Veismaņu viesīgai biedrībai
nama izbūvei .1500

62.. Daugavpils latg. rom -kat. kult. ^
veic. b-bas «Saule" Bēržgala
nodaļai skatuvei un kursiem. 500

63. L. U. inž.-zin. studentu pul-
ciņam zin techn. liter iegādās. 500

64. Nīcas-Otankas izgl. biedrībai
« Stars" skatuves izbūvei . . 500

65. Golgovskas dziedāšanas bie-
. drībai nama būves pabeigšanai 1500

66. Cand.phiLA.Karlsoneidoktora
grāda iegūšanai ..... 1000

67. Latvju dramatiskiem kursiem 1000
68. Prof. P. bmitara tautas gara

mantu vākšanai Latgalē (ar
sevišķu noteikumu) .... 500

69. S riņģu bibliotēkas biedrībai
skatuves izbūvei ..... 500

70. Latv. kult. veic. biedrības
Vecgulbenes nodaļai skatuvei 500

71. Cīravas strādnieku koopera-
tīvam « Aroduieks" tautas nama
izbūvei (ar sevišķu noteikumu) 1000

72. Lažas izglītības biedrībai
«Prog'ess" skatuves iekārtai 500

73. Latv. tuberkulozes apkarošanas
biedrībai tuberkulozes apkapo-
šanai . . .......1200

74. Valsts Skaistmuižas pamat-
skolai latvju valodas kursiem 500

> 75. Zaļenieku sadraudzīgai bie-
drībai nama būves pabeig-
šanai ... 1500

76. Latv. rakstnieku un žurnālistu
arodbiedrībai mir. rakstnieka
J. Ezeriņa ārstēšanas izde-
vumu segšanai (ar sevišķu
noteikumu) ....... 1000

77. Vecsaules lauksaimniecības
biedrībai nama izbūvei. . . 1000

78. Mēru pagasta izglītības bie-
drībai skatuves iekārtai . . 500

i 79. Baltinovas lauksaimniecības
biedrībai nama būvei (ar se-
višķu noteikumu) 1000

i 80. Vecgulbenes draudzes skolas
palīdzības biedrībai skatuves

i iekārtai . 500

81. Pabažu kultūras veicināšanas Latos
biedrībai nama būvei (ar se-
višķu noteikumu) 1000

82. Ramkas izglītības biedrībai
skatuves izbūvei nn dekorā-
cijām 1000

83. Vārdupes sadraudzīgai b-bai
«Zvaigzne" nama būves pa-
beigšanai 1000

84. Latg jaun. b-bas Baltinovas
nodalāt skatuves ierīkošanai . 200

85. Nac. operas dzied. K. Nlcim
ārstēšanās vajadzībām . . . 1000

86. Dundagas sadraudzīgai bie-
drībai «Vārpa" namu būvei
(ar sev. not.) 1000

87. Latv. jaun. savienības Vecpils
organizācijai telpu izbūvei . 1000

88. Stud. arch E. Sturmam studiju
turpināšanai un pabeigšanai. 1000

89. Stud. phil. F. Jakobsonam
studiju turpināšanai un pa-
beigšanai . 1000

90. Misas lauks, b-bai nama būvei
(ar sev. not.) 1000

91. Braslavas lauks, b-bai dekorā-
cijām ... 500

92. Rakstu. E. Zālītei ārstēšanās
nolūkam ārzemēs. .... 1000

93. L. U. studentiem stipendiju
piemaksas 3000

94. J. Maklakovai-Stupinai bērnu
dārzam 1000

95. Latv. šacha savienībai pieda-
loties šacha kongresā Anglijā 500

96. Subates vidusskolai trūcīgiem
skolēniem 250

97. St. Jaudzemam Latgales rakst-
nieka stipendiju (pec proto-
kola 21. V. 24. Na III, 67)
pedagoģiskam komandeiumam
uz ārzemēm ar papildinājumu 250

Organizācijām, kam pabalsts pie-
spriests nama celšanai ar sevišķu notei-
kumu, pirms sumas saņemšanas jāie-
sniedz Kultūras Fondam līgums (vai
izraksts no protokola) par savstarpēju
vienošanos ar citām organizācijām nama
celšanā, ja šāda apvienošanas paredzēta.
Tāpat organizācijām jāiesniedz Kultūras
Fonda Domei garantija par to, ka nams
izrīkojumiem netiks liegts citām vietējām
kulturelām organizācijām. ? "„fclgj $&$
..Tsaa:-, | ..vv.iM»,

III. Dome piespriež Latvju Dainas pa
vienam komplektam sekošām iestādēm
un personām:

1) Latv. folkloras krātuves archivam
(I—VI).

2) Prof. Zubatijam Prāgā (I—V).
3) Dr. Palmieri, Romas Instituto per

l'Europa Orientale vadītājam,
4) Prof. Dr. M. Nīdermanim Bāzele.
5) Dr. med K. Kas;iarsonam.
6) Cand phil. Annai Bērzkalnei.
7) Skolotājam K. Vilciņam jubilejas

balva.
8) Apsīšu Jēkabam jubilejas balva.
9) A. Bandrevičam jubilejas balva.

G. Reimers vācu vidusskolai Liepājā
1923. g. 26. okt. piespriesto Latvju

Daiņu komplektu kā neizņemtu K- F.
Dome anulē.

IV. K. F. Dome nolemj 50 lūgumus
noraidīt. (Lūdzējiem šo lēmumu paziņos
ar rakstu).

Paziņojumi jūrniekiem Noticēs to mariners
jūrniecības departamenta hidrogrāfiskās published by the Hvdrographic Sectiodaļas izdoti. of the Marinē Department. n

Rīgā, 1925. g. 18. martā. Na 2. Riga, 18th. March 1925.'

j^Pozicijas uzrādītas pēc vācu kartēm. Positions from German charts. Bearinu,Peilungas ir par. rad. no 0° līdz 360° un are true and in degrees from 0° to 36wuguns sektora robežas uzdotas no jūras, and those relating to lights are from'
Uguns saredzamība skaidrā laikā ir no- seaward. Visibilitv of lights inclearweather
teikta pec uguns stipruma. as limited by the intensitv of Uou

2) Užavas (Backofen) bākas 2) The new Užava (Backofe D|jaunā uguns (skaties paziņojumu lighthouse will be illuminated fromjūrniekiem .Ne 1 no š. g. 24. februāra) the lst. April 1925. See prelimiūarv
tiek atklāta 1925. g. 1. aprilī. notice Na 1 from the 24th. Februarv

3) Rīgas jūras licis. 1925*
Automātiska ugunskauceju boja uz 31 Gulf of Risaapmēram ; " s

57° 05,1' N The Dūnamiinde light and whistle
23° 59,2' O buoy is replaced at her. position

ledus apstākļiem labojoties ir atkal with the same character as before
izlikta. Lat. 57° 05,1' North,
Uguns pazīšana paliek līdzšinējā. Long. 23° 59,2' East.

1925. g. 18. martā. Na 1349.
Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.

Darbvedis K. Robežnieks.
: i .. .1

Kultūras fonda budžetu
1925.—1926. gadam.

V.
Dome uzstida

A.

Ienākumi. Latos
No dzelzsceļiem un no alko-
holisku dzērienu 3°/o pie-
maksām ieņēmumu pare-
dzams 1000000

B.

Izdevumi.

1. Tautas bibliotēku turpinā-
šanai . 100000

2,a Pamatskolu bibliotēku tur-
pināšanai . 5O000

2,b Vidus un arodskolu biblio-
tēku turpināšanai . . . 10CO0

2,c Pabalsti skolām . . . . 70CO0
3, Ārpusskolas izglītība (tau-

tas universitāte, augstskola,
konservatorija u_. c) . . 80000

4,a Stipendijas zinātn. augst-
skolu audzēkņiem ... 70000

4,b Stipendijas Latgales studē-
jošiem _. 15000

4,c Stipendijas Latgales studē-
jošiem ārzemēs .... 3000

4,d Stipendijas skaņu mākslas
augstskolu audzēkņiem . 5000

4, e Stipendijas tēlojošo mākslu
augstskolu audzēkņiem . 5000

5, a Teātriem provincēs . . €0000
5, b Liepājas operai .... 3O00P
5, c Ceļojošam teātrim . . . 12000
5,d Teātriem Rigā. .... . 3O000
6, a Zinātņu biedrībām . . . 10000
6. b Fiziskā audzināšana un

sports. 15C00

6, c Kultūru veicinošām bie-
drlbām Rīgā . . . . , 10000

6, d Kultūru veicinošām bie-
drībām provincēs. . . 1400CXJ

6, e Pretalkohola kustības vei-
.cināšanai 50W

7, a Prēmijas skolu grāmatām
— no 2 iepriekšējiem ga-
diem neizspriestās sumas
Ls 4000 ....... -

7, b Prēmijas zinātniskām grā-
mātām J*J

7, c Prēmijas beletristikai ..™7, d P, emijas skaņu mākslas ra- .
žojumiem

7, e Prēmijas glezn. un tēlu.
flražojumiem

^8, a Grāmatām un žurnāliem . 1t1Lm
8, b Muzikaliju izdošanai . j^g9. Latvijas pētīšanai . • 1U

10, a Ārzemju stipendijas L. U.
^zinātniekiem .'...^

10, b Ārzemju stipendijas ārpus
Universitātes stāvošiem zi-

^nātniekiem /
10, c Ārzemju stipendijas māksli-

^niekiem
10. d Ārzemju stipendijas pēda-

^gogienr l0oOO
11. Pieminam ..... .

oo0j
12. Kanclejai un kontrolei. . *

^13. Rezerves fonds . . - _—-^
Kopā 1000000

VII. Nākamā kultūras fonda W*
sēde 29. aprilī 1925. g.

Kultūras fonda darbvedis J. K a u 11"'ļ



Darba ministrijas uzaicinājums
icāmvalsts , pašvaldības un

privātām iestādēm.

Darba ministrija uzaicina visas valsts,
pašvaldības un privātas iestādes, kā ari
izņēmumus griezties vajadzības gadījumā
pieprasījumiem pec darba speķa pie
Pigas pil sētas darba apgādes,

Torņa ielā Na 4, tālruņi: 563 un 564.

Uz š g. 16. martu darba apgādē bija
-ekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes:

Pārtikas un narkot. vielu
strādnieces .... 10

Tekstilstrādnieces ... 10
Apģērbu strādnieces . . 64
Higiēnas strādnieces. . —
Mājkalpotājas .... 183
Laukstrādnieces ... 50
Kantora darbinieces . . 47
Kimiskās rūpn. strādniec. 17
tirdzniecības kalpotājas 5
Nekvalificētas strādnieces 585
Citos arodos .... 28
Pusaudži .... . 27

Kopā . 1026

Vīrieši:
Metalstrādnieki. ... 165
Tekstilstrādnieki ... 5
Kokstrādnieki .... 16
Pārtikas un narkot. vielu

strādnieki..... 16
Būvstrādnieki .... 153
Transportstrādnieki . . 13
Tirdzniecības kalpotāji . 6
Kantora darbinieki . . 30
Mājkalpotāji 10
Laukstrādnieki .... 6
Nekvalificēti strādnieki . 494
Citos arodos .... 17
Pusaudži.... . ? 36

Kopā . 967

Kas attiecas uz grāmatrūpnieclbas
strādniekiem, Rīgas grāmatrūpnieclbas
darba apgādē reģistrēti uz 16. martu un
vajadzības gadījumā no minētās apgādes
(Lāčplēša ielā 43/45) pieprasāmi sekošie
arodstrādnieki:

vīrieSi sievietes

Burtliči 9 3
Tipogrāfijas iespiedēji 3 —
Litogrāfijas , 2 —
Grāmatsējēji. ... 10 —
Litografi 1 —
Linētāji 2 1
Korektori — —
lelaidējas..... — 31
Sietuves strādnieces . — 50
Palīgstrādnieces . . — 47
Palīgstrādnieki ... 30 —
Foto-cinkografi. . . — —Stereotiperi .... — —

Kopā . 57 122
Pavisam 189 bezdarbnieki.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze,

Vecākais statistiķis J. Baltais,

Iecelšanas.
Pavēle N° 129.
1925. g. 14. martā.

Rūjienas muitas priekšnieku Krišjāni Jēkaba d.
Nukke (kufš agrāk sastāvējis Rīgas muitas
jp

len ,i'ī* un par Rūjienas muitas priekšnieku

di> \--"' £6 martu), par kurapieņemšanu
Da "i

a trukst vaJadzīgā rakstiskā lēmuma resp.

Lt ?' sl<aitit kā iestājušos un pieņemtu par
,atat darbinieku muitas resora dienestā no 1920. g.
*<> februāra

Pamats: K. Nukke dienesta gaitas apraksts
un_ atzīmes departamenta personallietu
grāmatās.

Pavēlei 130.
1925. g. 14. martā,

janis Jāņa d. K a r e 1 s pieņemts Rucavas
ligu Par kandidatu _ "eksperta amatu uz brīva
DluParnata. kā jaunatveramā Piecu muitas

16
Kta Pārziņa vietas izpildītāju, skaitot no š. g.

j
marta. Alga pēc XIII. amatu kategorijas.

iā tsT'3? izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,Ja tadas tam nāktos.

Pavēle N° 131.
1924. g. 14. martā.

<i. Jj1™asm*as priekšniekam Krišjāņam Jēkaba
Rūji enas m ' kā nepartraukti_ nokalpojušam
ŽadiK

m,nii^ viena un tanī paša amata piecus
teikum, ? nā a J civildienesta likuma 17. p. no-
no viLm ?_sāiama Papildu alga 10°/o apmērā,
6 marta pienakušās pamatalgas, sākot no š. g.

p

J^icK
51 K- Nukke š- £1L marta raksts

yun viņa dienesta gaitas apraksts.

Pavēle N° 132.
1925. g 14. martā.

^ i ģ^t-
murtas Priekšnieku Kārli Ernesta d.

trfikst vaia 'n'- - par kura pieņemšanu dienesta
skaitīt ka t-

a 5akstiska lēmuma resp. pavēles,
ciestā Jājušos un pieņemtu muitas resorano 1920. g. 5. marta.

Pamats: K. Riekstiņa pašrocīgi izpildīta
anketeun atzīmes Rīgas "muitas personallietu
grāmatas.

Pavēle M» 133.
1925. g. 14. martā.

Ainažu muitas priekšnieku Kārli Ernesta d
Riekstiņu (kujš pieņemts muitas resora die-
nestā ar 1920. g. 5. martu) _ par kura ieskaitīšanu
štata darbinieku sarakstos trūkst vajadzīgā rakstiskā
lēmuma resp. pavēles , skaitīt par štata darbinieku
no 1920. g. 24. apriļa.

Pamats: Atzīmes Rīgas muitas personallietu
grāmatās.

Pavēle K» 134.

1925. g. 16. martā.
Muitas _departamenta ziņnesis Ādolfs 5 u 1c s

paaugstināts par kurjeru, skaitot no š.g. 16. marta.
Alga pec XIX. amatu kategorijas

Pa m a t s : Departamenta personallietu pārziņa
1925. g. 13. marta ziņojums (departamenta
ienāk. JMs 4987).

Pavēle JSTe 135.
1925. g. 16. martā. *

Šenbergas muitas jaunākais muitas uzraugs
Mārtiņš Grosbergs paaugstināts par vecāko
muitas uzraugu, skaitot no š g. 16. marta. Alga
pec XVIII amatu kategorijas.

Pamats: Šenbergas muitas priekšnieka
1925. g. 11. marta raksts N° 455.

Pavēle N° 136.

1925. g. 17. martā.

Eglaines muitas jaunākais muitas uzraugs Alek-
sandrs P a v 1 o v s dienesta labā pārcelts tanī
pašā amatā uz Indras muitu, skaitot no š. g.
20. marta. Alga pēc XIX. amatu kategorijas.

P a m_ a t s : Departamenta vec. sev. uzdevuma
ierēdņa J. Puķes š. g. 14. marta ziņojums
M 14.

Pavēle Jsfš 137.

1925. g. 17. martā.
Eduards Jufa _ d. B i r ņ e v s pieņemts Eglaines

muita par jaunākā muitas uzrauga vietas palīgu
izpildītāju uz brīva līguma pamata, skaitot no
š. g. 20. marta ar algu pēc XIX. amatu kategorijas.

Birņevam izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
ja tādas tam nāktos.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs,
Administratīvās nodaļas vadītājs D. V i I s o n s.

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š
*

Rezolūcija.

1925. g. 10. martā.
Ieceļu saskaņā ar likuma par civildienesta

4. pantu veselības departamenta dienestā par
farmācijas valdes jaunākā revizora vietas izpildī-
tāju provizoru Kārli A s s m a n i, skaitot no š.g.
16. marta.

Iekšlietu ministrs Ed. taimiņš.

Veselības departamenta direktora vietas
izpildītājs Dr. M. D ž on s o n s.

*
Rezolūcija.

1925. g. 10. martā.
Ieceļu saskaņā ar likuma par civildienesta

4. pantu par Madonas apriņķa ārsta vietas izpildī-
tāju Dr. Arvedu K ē z e, skaitot no š.g. 1. apriļa.

Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.
Veselības departamenta direktora vietas

izpildītājs Dr. M. D žo n s o n s.

Rezolūcija.

1925. g. 12. martā.
Ieceļu saskaņā ar likuma par civildienesta

4. pantu par Jaunlatgales apriņķa ārsta vietas
izpildītāju Dr. Augustu B a u k e, skaitot no š. g.
1. apriļa.

Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.
Veselības departamenta direktora vietas

izpildītājs Dr. M. D žo n s o n s.
* ?

Rezolūcija JvT» 2 R.

Ludzas apriņķa robežkontrolieri Nikolaju Lāci
ieceļu par Jaunlatgales apriņķa priekšnieka palīgu
robežpolicijas lietās, skaitot no š. g. 1. apriļa.

Rīgā, 1925. g. 17. martā.

Iekšlietu ministra biedrs A. Dzenis.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.

Valdības darbība.

Ministru kabineta sēde
1925. g. 20. martā.

1. Pieņem un nolemj iesniegt Sa-
eimai:

1) likumprojektu par valsts militāro
noslēpumu apsargāšanu un

2) likumprojektu par nocietinātiem
valsts teritorijas rajoniem.

2. Ieceļ Augustu L u k i n u un Niko-
laju DI bieti par miertiesnešiem pie
Latgales apgabaltiesas.

3. Atļauj SSSR pilsonei konservato-
rijas profesorei Eiženijai Bronskai-
Makarovai darboties Latvijas kon-
servatorijā.

Iekšzeme

Latvijas bērnu palīdzības
savienība

sarīko skolniekiem un skolnieku vecākiem
bezmaksas priekšlasījumu Rembates
6 kl. pamatskolā, Rembatē, H2. martā,
pulksten 2 dienā. Las's Dr. Dreikants
par vispārējo veselības" kopšanu.

Ārzemes

Briesmīgi nelaimes notikumi.

Č i ka gā, 19. martā. Joslai starp
Annapolisu (Misuri valsti) un P r i n s-
taunu (Indianā) vakar gājusi
pāri visbriesmīgākā viesuļ-
vētra, kāda Savienotās val-
stis jebkad piedzīvota. Noda-
rītais posts milzīgs. Pēc vēl ļoti. nepil-
nīgām ziņām dabūjuši galu 957
cilvēki un ievainoti 2674. Tele-
fona un telegrāfa vadi pārrauti, kādēļ
dabūt daudzmaz pilnīgu ainu par kata-
strofas apmēriem vēl nav iespējams.
Daudz vietās nelaimi padarījuši vēl sma-
gāku lieli ugunsgrēki. Palīdzības
sniegšanai uz cietušo rajonu no visām
malām sūta Sarkanā krusta special-
vilcienus un karaspēka ešelonus, kā ari
pārtiku. Izpostītās pilsētās un
sādžās norisinās drausmīgi
skati. Bez pajumta palikušie
iedzīvotāji bariem klīst ap-
kārt, meklēdami starp drupām
savus piederīgos; visur dzird
ievainoto kliedzienus un raudas. Vest-
Frankfortā pa mācību laiku s a g r u v i s
skolas nams, pie kam aprakti zem
drupām desmitiem skolēnu.

Čikāgā, 19. martā. Papildu ziņas
par briesmīgo «esuļvētru pienāk vēl ļoti
lēnām. Liekas, Ka vislielāko upuru skaitu
tā prasījusi Prinstaunā, Griifitā un Gor-
hemā No Gorhemas mēra šorīt
saņemta telegrama, ka visa
pilsēta stāv liesmās; nevie-
nam no viņas iedzīvotājiem
vairs nav pajumta. Desotā sagā-
zies skolas nams, aprakdams zem drupām
125 skolēnus un skolotājus; līdzšim
atrasti 80 liki. Pagājušo nakti uz vētras
piemeklēto joslu no tuvākās apkārtnes
ar automobiļiem devušies tūkstoši cilvēku,
lai pārvestu ievainotos uz slimnīcām
neaizkārtās pilsētās.

Stokholmā, 19. martā. Zviedrijas
vispārējā strādnieku federācija izlaidusi
paziņojumu, kurā noraida komunistu pra-
sību, lai sakarā ar lielo streiku un lokautu
izsludina zviedru rūpniecībā ģeneral-
streiku.

T o k i j ā, 19 martā. Liels uguns-
grēks Tokijas ziemeļdaļā iz-
nicinājis ap 3000 namu; 20,000
cilvēku palikuši bez pajumta. Liesmu
izplatīšanos sekmēja vētra.

Londonā, 19. martā. No Limas
ziņo, ka Peru republikas trešo
lielāko p i lsē t u Tru hi 1 j o pil-
nīgi izpostījusi plūdu kata-
strofa, kuru izsauca nepārtrauktas
lietus gāzes. Iedzīvotāji aizbēguši ap-
kārtējos kalnos. LTA.

Māksla

Nacionālais teātra. Piektdien, 20. martā,
pulksten 5 pēc pusdienas, skolnieku h-
rādē Kivi komēdija ,Kāzu brauciens"
(.Ciema kurpnieki"). Sestdien, 21. martā,
7/» vakarā Reija komēdija « Skaistas
sievietes". Svētdien, 22. martā, pīkst.
2dienā Šekspira komēdija .Spītnieces
precības". Pulksten lķ vakarā Dimā
. Kameliju dāma*. Tuvākais jaunais
lielais inscenējums būs Bernara Šova
slavu ieguvusē « Svētā Žanna".

Dailes teatrs. Piektdien, 20. martā,
pulksten 7*8 vakarā, par tautas izrādes
ceoām .Karalis". Sestdien, 21. martā,
pulksten V28 vakarā .Mazā kafej-
n i c a". Svētdien, 22. martā, pulksten 2
dienā par tautas izrādes cenām „D a n-
tons" un pulksten 1ķ% vakarā .Mazā
kafejnica". Otrdien, 24. martā,
pulksten 6 vakarā, kareivju iarādē .Mazā
kafejnica".

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI

tigas biržā, 1925. £8da 20. martā.

D e v 11 e a :
1 Amerikas dolāri .... 8,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,74 — 24,86
100 Francijas franka . . . 26,55 — 27, 05
100 Bejģijas franka.... 25.95 — 26,50
100 Šveices franka .... 99,45 — 100,45
100 Itālijas lini 20,80 — 21,25
100 Zviedrijas krona . . . 139,00 — 140.40
100 Norvēģijas krona . . . 79,10 — 80,70
100 Dānijas krona .... 92,95 — 94,85
00 Čechoslovaķlļas kronu . 15,20 — 15,50

100 Holandes guldeņa . . . 205.95 — 208 00
10G Vācijas marku .... 122,00 — 125tO
i 00 Somijas marku .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas muku ... 1,35 — 1,40
100 Polijas dotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00
1 SSS» červoņees .... 26,40 — 26,88

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105-112

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98—100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98—100
B°/o Zemes bankaa ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96- -̂97

līgas biržas kotacljas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s.

Zvērināts biržas māklera Tb. Š u m me r a.

Iz mūsu ģenerālkonsula Londonā
nedē|as ziņojuma Nr. 10.

Š. g. 5. martā banku procentu pacēla
no 4 uz 5°/o, bet depozitu — no 2
uz 3°/o.

Pēc žurnāla .The Economist" indeksa
numura pārtikas preču cenu celšanās
turpinās. Mēneša laikā tās paaugstinā-
jušās par 4 punktiem.

Linu tirgū iestājies atslābums. Pēc
.The Dundee Price Current", Gulbenes
linu caurmēra augstākās cenas šogad
bijušas £ 132 un zemākās — £ 119 par
tonnu cif. Līdzīgi liniem, ari pakulu
cenas stipri samazinājušās, caurmērā par
£ 5 par tonnu.

Š. g. 6. martā ģenerālkonsuls Ed.
Bīriņš piedalījās veselīgas valūtas aso-
ciācijas konferencē Londonā, pilsētas
valdes namā. Konference atzina, ka, lai
veicinātu Anglijas saimnieciskās dzīves
straujāku uzlabošanos un samazinātu
milzīgo bezdarbnieku armiju, ir nepie-
ciešams nodibināt sterliņam zelta paritāti
un atvēlēt brīvu zelta kustību eksporta
tirdzniecībā.

Cenas cēlušās: importētam cu-
kuram, kafijai, apelsīniem, tomātiem,
miltiem, sviestam, koloniju sieram, Ame-
rikas un Kanādas speķim, Amerikas
cūku taukiem. K r i tušas: tējai, zir-
ņiem, Dānijas, Holandes, Zviedrijas un
Kanādas speķim, olām un terpentīnam.

Eduards Bīriņš,

Latvijas ģenerālkonsuls un
Chargē d'Affaires ad interim

Londonā.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Ņujorkā, 19. martā. Papildu ziņas,
kūjas ienāk no negaisa piemeklētā ap-
gabala liecina, ka katastrofai ir vēl pla-
šāki apmēri, nekā no sākuma paredzēja.
Havisam izpostītas 18 pil-
sētas un liels daudzums
miegti un ciemu. Četrās lie-
lākās no vētras piemeklētās
pUsētās reģistrēti P00 nonā-
vēti un 2100 ievainoti. Ievai-
noto kopskaitu aprēķina uz
63 000 cilvēku. Merfiborau's pilsēta,
kura skaitījās 10.000 iedzīvotāju, pilnīgi
nopostīta.

Literatūra.
Rīgas pilsētas domes izdotie sai-

stošie noteikumi, nodokļi un takses 1916.—1925. g.

Redaktors: M. Vr»»s.

Šim numuram 6 lappuses



Tiesu sludinājumi. I
\ *ttafa tiesa.
pamatodamās uz savu š. g. 11. februāra
rīcības sēdes lēmumu, izbeidz Jāņa
Andreja d. Vaivara meklēšanu
(1924. g. .Valdības Vēstneša* *k 193).

Rīgā, 18. martā 1925. g.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

kapteinis H. Jakobsons.
25p68 Sekret. k. ier. A. Rumpe.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 3i. marta 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1924. g. 22. oktobri miruša
Pļaviņas Hugo Hjalmara Kārļa d.
A p e 11 o f t a (Appeltofft) notarieb
testamentu.

Rīgā. 18. m-rtā 1925. g. LJ« 2649
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

25066 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2O11... 20M-
J

20'9. p p. pamata uzaicina visus,

būt» uz 11. maijā 19i7.g-, ««*
mirušā Josifa Josla Htrsa a.. ,
maņa, Tukuma P»'"*» "JS5īpašuma zem hipot. Ns iw >v k j
ststāto mantojumu kādas tie«D i

mantiniekiem, legatarieffl, _»«'* v„
riem, kreditoriem u. t.t.,pieje»*tiesības šai tiesai divpadsmit mene^„a!
skaitot no sludinājums iespiešanas

Termiņā nepieteiktas tiesības iew

par speķu zaudēju^m. u.1939'-*
Jelgavā, 13. martā 925 g L*f'

Priekšsēdētāja v. Feldma»

24893 ^eJiret«s_K_P^l'ļ:
līs» leianaitiisu 6. m. nuas mļ^
paziņo, ka noliktā 19. marta «^
pulksten 10 rītā, Rīga, _.;s.na pi-
ldā 3, kustama īpašuma pardosai

Ābrama Še e r a
ir atcelta.

Rīgā, 18. martā 1925.g-,25036 Tiesu izpild. J. Zirf

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu un
savu 1925. g. 10. marta lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Jānis Pētera d. Saulīts
parādu atlikuma par 212 rbļ. pēc pirk-
šanas-pārdošanas līguma noslēgta starp
Artura f. Vulfa ka pārdevēju uo vienas
un brāļiem Jāni un Pēteri Saulīšiemka
pircējiem no otras puses, apstiprināta
1882. g. 11. martā uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Lielvārdes muižas zemnieku
zemes Rīmanu mājam ar zemes grāmatu
reģ. Ne 2847 par labu Arturam f. Vulfam,
kura hipotēka pārgājuši uz Johani Eduarda
m. Vult ir samaksājusi 1924. g. 27. sept.,
bet šīs augšā minētais līgums nevar tikt
izsniegts atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājis zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzacina visas personas, kufam būtu
tiesība uz ^ugšā aprādīto līgumu
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, līgumu atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. martā. N° 2423
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

24843 Sekretārs A. K a 1v e

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1921. g.
27. jūlijā Auciema muiža Raiskuma
pagastā mirušā jaunsaimnieka Jāņa
Voldemāra Mārtiņa dēla I n d u 1 e n a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt _ šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitct
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925. g. 10. marta. L Ns 1728
Priekšsēdtaja v. A. Veidners.

24313 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
18. sept. Jumpravas pag. .Tīrumnieku"
mājās mirušā Jāņa Jāņa d. Sīpola ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. f. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespješanas dienas .Vaid. Vēstn.*

Ja minētas _ personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 10. martā. L M> 2408
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24315 Sekretārs A. K ai v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu 1925 _ g. 10. marta lēmumu pa-
ziņo, ka parādnieks Jāzeps Ādama d.
Čoka parādu pēc 2 obligācijām:

1) par 450 rbļ. un 2) par 400 rbļ. ap-
stiprinātas 9. marta 1891. g. ar N°Ne 51
un 55 uz nekustamu īpašumu Rīgas apr.,
Lēdurgas muižas ar Murkašiem zemnieku
zemes Lissicu mājam ar zemes grāmatu
reģ. N° 1976, izdotas no Gusta Daniela
d. Ozera par labu bar. Ernstam Kampen-
hauzenam irsamaksajis 6. jūnijā 1923. g.,
bet šīs augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatas, tamdēļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augša apradītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad_ šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteikta laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par sa-
maksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. martā. JVš 1910
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24859 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civiinod,
pamatojoties uz 17. martā 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Magdas Pētera m. Švūkst
lūgumu un savu 1925. g. 10. marta
lēmumu, paziņo, ka parādniece Magda
Pētera m. Švūkst parādu pēc obligācijas
par 224 rbļ., apstiprinātas 1912. g.
5. novembrī ar Nš 659 uz nekustamo
īpašumu Valkus apr. no Litenes muižas
atdalīto Cesu-Valkas hipotēku apgabalā
muižas zemes gabalu .Gruzdul-Pilman
?Ns 51" mājam ar zemes grāmatu reģ.
N» 1987 izdotas no Pētera Pētera d.Švūksta
par labu nelaiķa bar. Ernesta Volta
mantiniekiem ir samaksājusi 1924. g.
19. decembrī, bet šī augšā minētā obli-
gācija nevar tikt izsniegta atpakaļ parād-
niece^ dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tapec apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kufām būtu
tiesības uz augšā apradīto obligāciju
pieteikties tiesa viena mēnešu laikā
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teikties, obligāciju atzīs par samaksātu
unludzejam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 16. martā 1925. g. J* 2419
Priekšsēd. v. A. Veidners

24856 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. n»

2079. p.p. pamata uzaicina visus, Ka»

būtu uz 21 augustā 1924. g. Biksta
pagastā, Geriku mājās miruša Jana n,r»
jāņā d. Šeibe, Bikstu pagasta Oe-

riku māju īpašnieka atstāto manto-

jumu kādas tiesības kā mantinieki*
legatariem, fideikomisariem, kredito.ieii

u t. t, pieteikt savas tiesības sai ties»
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludina

juma iespiešanas dienas. tJaM
Termiņā nepieteiktās tiesības ieskāt»

par speķu zaudējušām. »no7Ji"5
Jelgavā, 13.martā 1925. g. L.Nsl274ļ2»

Priekšsēdei, v. Feldmans-
24892 Sekretārs K. P ussafļ-

Jelgavas apgabaltiesa,
ttz 'civ. proc. lik. y967., 2011-> 20R ""2079. p.p. pamata ur.aicina visus, kam
būtu uz 25. oktobrī 1923. g., miruša
Bauskas apriņķa, Lielbēr.steles muižas
jaunsaimniecības K» 26 īpašnieka Jāna
Rūdolfa Matisa d. G u s t i ņ a atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t, t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma nodrukāšanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesība? ieskata
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 12. martā 1925. g. L.M1047/25

Priekšsēdētāja v. J; Skudve.
24743 Sekretārs K. Pussars.__

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. u»
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 15. ļanvarl 1919. g., Saukas
pagastā mirušas Annas Krasovskas
(Krašauckas), no Elkšņu muižas atdalītā
zaldātu zemes gabala N° 1, vienas
ideālās ceturtdaļas īpašnieces atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sluCinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nep eteiktas tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 12.martā 1925. g. L.N°993/25
Priekšsēdei, v. J. S k u d r e.

24742 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa ,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 'un2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu _ uz 7. jūnija 1922. g., Jaunsvir-
lauka miruša .Kakuz-Zalgal" māju īpaš-
nieka Jēkaba _ Bergmaņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem , [kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati»
par speķu zaudējušam.

Jelgavā, 12. martā 1925. g. L.M>1228 ,'25
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

24741 Sekretārs K. Pussars.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967.-, 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaicina visas personas,
kufām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 10. martā 1925. g.
publicēto 1922. g. 22. decembrī mirušās
Blomu pag. .Purgaiļa" mājas īpašnieces
at aitnes Annas Jēkaba m. Salnit, dzim.
Māziņ, testamentu, kā ari visas personas,
kufām ir kaut kādas tiesības uz mirušās
Annas Salnīt, mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, ka mantin., legatar.,fideikom,,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas _ minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet mantojuma līgumu pasludinās pai
likumīga spēkā gājušu.

Rīgā, 12. martā 1925. g. L.Ns2141
Priekšsēd. v. A. Veidners

24338 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Sīmaņa Bernhardta
pilnv. zv. adv. Antona Ozola lūguma
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 10. martā 1925. g. publicēto
1917. g. 14. janvārī mirušā Ādažu pag.
.Cekste NsIV māja? īpašneka Sīmaņa
Pētera dēla Ozoliņa testamentu, kā ari
visas personas, kufām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Sīmaņa Ozoliņa man-
tojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, parāddevējiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minējās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 12. martā 1925. g. L. JG 1555
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24573 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata uz Voldemāra Treumaņa
lūgumu uzaicina visas personas, kūjām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesa 10. martā 1925. g.
publicēto 1925. g. 1. janvārī Vecates
pagastā miruša .Lielgagam" mājas īpaš-
nieka atraitņa Jēkaba Kārļa d. Trei-
m a ņ a testamentu, kā ari visas perso-
nas, kufām ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Jēkaba Treimaņa mantojumu vai
sakara ar šo mantojumu, kā mantiniek.,
legatar., iideikomis., parāddevējiem u. 1.t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts ,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 12. martā 1925. g. L. 1*2459
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24574 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
līmēs pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Voldemārs Voldemāra d.
Šibels (Schiebel) un Terēze Pētefa m
Šibel (Schiebel), dzim. Martinson, noslē-
guši savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra A. Meike 24, febr. 1925. g.,
reģistra J4 5084, ar kufu viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 17. martā 1925. g. L. J* 2500
Priekšsēd. v. A. Veidners

24998 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1894. g. 12. janv,
Mellužos, mirušā Jur,a Jjfa d. L e i m i ša
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ii

uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības ka mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem un 1.1., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
wgšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 17.martā 1925. g. LATs 1644
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24990 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civiinod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Dāvida Kalača mantinieku
pilnvarnieka Arveda Kalača lūgumu un
savu 1925. g. 10. marta lēmumu,_paziņo,
kā parādnieks Dāvids Kalacis paradu pec
sekošam obligācijām:

1) par 350 rbļ., apstiprināta 1873. g.
7. augustā ar Ns 15/348 uz nekustamo
īpašumu Valmieras pils. dzimtsrentes
gruntsgabalu ar zemes grāmatu reģ. N?94,
izdota no Juliusa Markusa Linda par labu
Johanrm Brandlim, kur/a pārgājusi uz
lvanu Ivana d. Enkmani, kā blanko-
cesionari, kas viņu ir cedējis atkal blanko.

2) par 1350 rbļ., apstiprinātas 1*91. g.
10. jūlijā ar N218 uz to paša nekustamo
īpašumu, izdotas no Dāvida Pētefa d.
Kalača par labn Jūlijai Linde, kufa pār-
gājusi uz to pašu lvanu Ivana d. Enk-
mani, kā blankocesionaru, kas viņu ir
cedējis blanko;

3) par 5000 rbļ., apstiprinātu 1908. g.
12. februārī ar Ns 8 uz to pašu ne

^kustamo īpašumu, izdota no tā paša
Dāvida Pēteja d. Kalača par labu
Eduardam Pētera d. Kālacim, kufa pār-
gājusi uz to pasu lvanu Ivana d. Enk-
mani, kas viņu ir cedējis atkal blanko ir
samaksājis beidzamai kreditorei Val-
mieras biedr. kraj-aizdevu sabiedrībai,
bet šis augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ kā ir
gājušas zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas _personas_ kufam būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteikta laikā nepie-^
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
unludzejam dos Hesību prasīt parādu
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. martā. Ns2398
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24858 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1923. g.
28. augusta Koburga, Vācijā, mirušās
Magdas fon Strandman, dz. f. Tranzehe ,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī. "

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925. g. 12. martā. L Ns 2455
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24575 Sekretārs A. Kalve.

«Ugas apgabaltiesas 3. clvilno*

?
civ. ties. lik. 2011., 2014un 2019

p. pamata paziņo, ka pēc 1905. g.
21. novembrī Liezeres-Ozolu _ pagastā
mirušā .Kalna - Rullē" mājās īpaš
nieka Pidriķa Pētefa dēla B i r n -
b a u m a ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 13. martā. L Ns 2309
Priekšsēd. v. A. Veidners.

246% Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Irmas Pētefa m,
Vīra pilnv. zv. adv. K. Eglīša lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas prel
šai tiesā 26. iebruarī 1916. g. publicēto
1916. g. 12. janvārī Valmierā mirušā
Petefa-Gustiva Pētefa d. Vīra notarielo
testamentu, ka ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz miruši Pētefa
Vīra mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai s e šu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 11. martā 1925.g. L. 1*2397
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24321 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civi|n
uz Latvijas civillikumu kop. 36 n J?zīmes pamata, paziņo vispārībai ulaulātie draugi Mārtiņš Jāņa d. Luksi-H
un Alide Jāņa m. Lukstiņ, dzim <?inoslēguši savstarpīgo laulības līgum,? "?»
Rīgas notāra J. Kreicberga 25 fehV'-1925. * reģistra Nš 39l| ar ku$%attiecība uz: viņu noslēgto laulību Tatcēlusi vietējo civillikumu 79 un tumJp.p. paredzēto laulāto mantas kS"

Rīgā, 17. martā 1925. g. L. j*25J
Priekšsēd. v. A. Veidners

24999 Sekretārs A. KaivJ

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgu maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Jāņa Voldemāra Jufa d. Eizentala lūgumu
un savu 1925. g. 3. marta lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Jānis Voldemārs
Jufa d. Eizentals parādu pēc obligācijas
par 5000 rbļ. apstiprinātas 1911. g.
12. septembrī ar Hs 661 _uz nekustamo
Īpašumu Valkas apriņķī, Ēveles muižas
zemnieku zemes Vecgutuļi mājām ar
zemes grāmatu reģ. Hs 159, izdotas
no Jāņa Voldemāra Jufa d. Eizentala par
labn Paulim Ermaņa d. Apsītim ir sa-
maksājis viņas beidzamai kreditorei Val-
mieras biedrības krāj-aizdevu sabiedrībai,
bet šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ kā ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3._ civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufam būtu tiesības
uz, augša aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot no
dienas kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī", un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzejiam dos tiesibu prasīt parada
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 14. martā. N° 2034
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24861 Sekretārs A. K a 1ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1914. g.
13. februārī Rīgā mirušā namīpaš-
nieka Johana (Jāņa) Toma d. B 1um a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem '
fideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t.'
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī."

Jammētās personas savas tiesības
augša uzrādītā Jermiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 10. martā. L >fe 2414
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24316 Sekretārs A. K a 1v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civiinod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1920. g.
4. martā Zuravļevas muižā pie Jaltas
pilsētas mirušā Limbažu pag. .Jaun-
Lauku" un .Vec-Lauku" mājas līdzīpaš-
nieka Ernsta Friča dēla Kalniņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības _ minētai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas «Vaid.
Vēstnesī. " _

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 10. martā. L1*1773

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
24314 Sekretārs A. Kalve.

Kigsts apgabaltiesas 3. civilnou
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
va:s!s zemes bankas lūgumu un savu
1925. g. 10. martā lēmumu paziņo ka
parādnieks Jānis Ādama d. Luste parādu
psc obligācijas par 5300 rbļ, apstipri-
nātas 1897. g. 17. febr. ar W!> 84 uz
nekustamo īpašumu Valmieras apr.
Katvaras muižas zemnieku zemes Jūriņu
J* 12 mājām zemes grāmatu reģ.
Mš 4464, izdotas no Dārtes Libas Teņa
m. Lūst, dzim. Jendert par labu Mi-
chailam Kārļa d. f. Zommeram, kūja
obligācija uz bij. krievu Rīgas apgabal-
tiesas 1906. g. 8. nov. lēmuma pamata
ir mantošanas ceļā pārgājusi līdz ar
Katvaras muižu uz Erichu Michaila d.
i. Zommeru fideikomisa īpašumā ir sa-
maksājis 1924. g. 9. oktobrī, bet šīs
augšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nās zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka, ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 16. martā. N> 2428

Priekšsēd. v. A. Veidners.
24838 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
10. septembrī Valkā mirušā Litenes pag.
. Januz Ks 39" māj. īpašn. Jāņa Jēkaba
d. Ķirša ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās _ personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 12. martā L Nš 2454
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24571 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa?
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 L2079. p.p. pamata uzaicina visus k,«
būtu uz 30. decembrī 1924. g. '-Z?
Jāņa Andreja d. Ellera

K
(AS

Matkules pag., Stūru māju īpašniek,atstato mantojumu kādas tiesības k«mantiniekiem, legatariem, iideikomis?
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt .«vas tiesības šai tiesai sešu mēnešalaikā, skaitot no sludinājuma iespHann»
dienas.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskati»
pat speķu zaudējušam.

Jelgavā, 12. martā 1925.g. L.NH 208/25
Priekšsēd. v. J. Skudre

24740 Sekretārs K. Pa s s b rs



Jelgavas apgabaltiesa,
,v proc lik. 1967., 2011., 2014. un

SrVro o p pamata uzaicina visus, kam
$V:uz 11 septembrī 1922. g., Slam-

pagastu Gravniekos mirušā Kārļa
P55 A 11 m a ņ a, īpašnieka vairākām

ilarriDes pagasta mājām atstāto man-
f-iiurūu kādas tiesības ka mantiniekiem,
katariem , fideikomisariem, kreditoriem

t t pieteikt savas tiesības šai tiesai
Uu mēnešu laikā, skaitot no alu-
dinaiuma iespiešanas dienas.

Termioā nepieteiktas tiesības ieskatīs

nar spēku zaudējušam.

Jelgavā, 13. martā 1925. g. L.Nsl265/25
Priekšsēd. v. Feldmans.

,4g82 Sekretārs K. P uss ars.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 9. marta 1925. g. lē-
mumu uz Jāņa A 1 u t i s a lūguma
un civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. p.
uzaicina obligācijas turētāju, kufa izdota
par 2000 rbļ. uz Jēkaba Andža d. Pē-
tersona- _vardu un 12. oktobri 1911. g.
nostiprināta uz Jānim Indriķa d. Alutim
piederošas nekustamas mantas Kuldīgas
apr., Zvārdes ped. „Drigu[N° 16' māju
ar krep. Ns 335i, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī", ierasties tiesā , lidz-
ņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tajā neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, _piešķifot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, _ 11. martā 1925. g. Ns 369 25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

24541 Sekretārs A. Kasp e r o v i č s.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.. 301.,
309. un 311. p. p pamata uz Emilijas
Jāņa m. Matisones, dzimusi Kārk-
liņas lūgumu, viņas prasības lietā pret
Michaelu Eduardu Miķeļa d. Maļisonu par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kufas
dzīves vieta prasīt, nav zināma, jerasties
tiesā četru mēnešu laikā no ši
sludinājuma iespiešanas dienas ,Vald.
Vēstnesī."

Pie lūguma pielikts tā noraksts un
laulības apliecība ar norakstu.

Ja atbildētājs noteiktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Daugavp., 1925.g._ 14 martā CLNsSl lp/25
Priekšsēdētaja b. J. Krūmiņš.

24915 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas .
Rēzeknes apr- 3. lec. miertiesa.
kūja kamera atrodas Rēzekne, saskaņa
ar savu 1925. g. 10. marta lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. p. ar šo _ uzaicina
1924. g. 29. oktobrī mirušā Antona
Jāņa d. G a i d u ļ a likumīgos manti-
niekus pieteikt pie minētā miertiesn. sa-
vas tiesības uz palikušo pēc nel.
nekust. īpaš. Rēzeknes apr., Ozolmuižas
pag., Ratenieku ciemā sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi."
24507 Miertiesnesis J. Ķ r a u 1 i s.

Rigas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītāja

naiirjo, ka 71. martā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā J6 35,
dz. 17, pārdos Hugo Šenberga
kustamo mantu, sastāvošu no tepiķiem,
novērtētu par Ls 430.—

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kī ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 17. martā 1925 g.
25063 Tiesu izpild. O r i n i e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka noliktā 19 martā 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Riga, Kr. Barona iela
Ns 3, kustama īpašuma pārdošana pie
Ābrama Šeera

iratcelta.
Rīgā, 18. martā 1925 g.

25037 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

[ Citu Iestāžu slaMJuffiL

Paziņojums.
1925. g. 11. februāri finansu ministrs

apstiprinājis jaunus statūtus bij. „Krie-
vļjas akc. sabiedrībai" „Š\ J. Zaksa
rūpniecības

^
akciju sabīedriba" līdz ar

kapitālu pārvērtējumu. Sakarā ar to,
sabiedrības nosaukums noteikts ,5. J.
Zaksa rūpniecības fabriku akciju sabie-
drība" , bij. krievu 500,000 ibļ. lielais
pamatkapitāls pārvērtēts Ls 100,000.—,
1000 akcijas par Ls 100.— katra.

Sabiedrības valde atrodas Daugavpilī.

Tirdzn. un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

24940 Revidents A. Z a 1 p e t e r s.

??tgas apgabaltiesas Rīga» ap-
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
i. pprilī 1925. g>, no pulksten 2ķ dienā,
Majoros, Jomes iela. Ns 1, pārdos
Zigismundam Šef e ļ a m piederoši ku-
s'amo mantu, .'astāvošu no daž'dām
mebelīm, kā: gultām, krēsliem, dīvāna,
trimo spoguļa trauku skaija un Pfafi
firmas š jmašinas, un novērtētu par
Ls 420. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
25039 Tiesu Izpild A. Ozoliņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jēkab-
oils apriņķa tiesu izpildītājs
paziņo, ka saskaņā ar Jaunjelgavas iec
miertiesneša spriedumu 27. martā š. g.,
pulkst. 11 dienā, Sērenes pagastā, Āl-
stiķes muižā, pārdos Mārtiņa Ķepas
kustamo mantu, sastāvošu no partijas
miežu, kvieša, kartupeļu un 1 zirga,
un novērtētu par Ls 232.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
25061 Tiesu izpililtājs Ernstsons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 2. marta 1925. g. lē-
mumu , uz Katrinas K u I ē n (Couliņ)
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083. un
,084 p. p. un 18. marta 1920. g. likuma

namata, uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota par 12000 rbļ. uz Liepājas
krāt-kases vaidu un 9. okt. 1910. g.
ar Žurn. Ns 1121 nostiprināta uz Katrinei

Nikolaja m. Kulēn, dzim. Kobro, Alfon-
samun Gerdai Arnoldabern. Kulen pieder,
nekust. mantas_ Liepāja ar krep Ns_ 551,
mēneša laika, skaitot no sludinājuma

iespiešanas dienas .Valdīb. Vēstnesī",
ierasties tiesa, līdzņemot minēto oblļgaciju
dēļ iemaksāto Ls 256,—, t. i. paradu ar
procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minēta
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē-
tāja neierašanas gadījumā, paradu atzīs
par samaksātu, piešķifoj lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 10. martā. Ns 298/25

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
24546 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 2. marta 1925. g. lē-
mumu uz Johana Teodora Rozenfelda
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. pp. un 18. marta 1920. g

^
likuma

pamata, uzaicina obligāciju turētāju, kufa
izd. par 100O rbļ. uz Rūdolfa Vilhelma
d. Zemeļa vārdu un 19. oktobrī 1893. g.
nostiprināta uz Johanarn Augustam Teo-
dora d. Rozenleldam piederošas ne-
kustamās mantas Kuld'gas apr., Kuldīgas
pilsētas teretoiijī pļavu zem nosaukuma
.Erbarmenkappel' ar krep. Ns 498, mēneša
laikā, skaitot no sludin. iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.', ierasties tiesā līdzņemot
min. obligac., dēļ iemaksāto Ls 2%—,
t. i. parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķifot lūdzējam
tiesibu pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 10. martā 925 g. Ns 266/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24545 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 9. marta 1925. gada
lēmumu, uz Markusa nn Males Gutmann
lūgumu un civ. proc. lik. 2083. un
2084. p.p. un 18. marta 1920. g. likuma
pamata uzaicina obligācijas turētāju,
kuras izdotas: 1) par 4000 rbļ. _ uz Lip-
maņa Markusa d. Lipperta vārdu un
2i par 3000 rbļ. uz Zofijas Henrietas
Johana m. Kizik, dzim. Roževices vardu
un 1) 20. oktobri 1912. g. ar žurn.
Ņš 1731 un 2) 12. jūnijā 1913. g. ar
žurn. Nš 829 nostiprināta uz laulātiem
Markusam Arona d. Gutmanim un Mālei
izraeļa m. Gutmanei, dzim. Fūr, pieder.
nekust, mantas Liepājā, ar krep. Nš_ 49S,
mēneša laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī",
ierasties tiesa, līdzņemot minētās obli-
gāciju, dēļ iemaksāto Ls 93,34, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
«as par samaks., piešķirot lūdz. tiesibu
Pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā,,10. martā 1925. g Ns 367,25

,, Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
f?4 Sekretārs A. Kasperovičs.

Uepoias apgabaltiesa,
saskaņ a ar savu lēmumu no 9. marta
%uz Fridricha Eižena P i t-

ii„ a lu ^u- uz civ. proc. lik. 2083.
"" 2084. p. p„ un 18 marta 1920. g,

Kurna pamata, uzaicina obligāciju
Metams, kiuas izdotas: 1) par 500 rbļ
"5 baroneses Marijas Funk, dzim. Klop-™an vardu „n 2) par 1000 rbļ. uzM oneses Adeles Teodora m. Klopmanvardu un i) 30. nov. 1889. g. Un
I? B * « aprili I908- §? nostip.inātas« rridricham Eiženam Johana dēlam
ta< J"™piederošas nekustamas man-
™ Kuldīga, ar krep. Ns 45, (apr. Ns43),
slurii!,--"a meneša laika, skaitot no
Vē\t„a,uma iesPiešanas dienas .Vaid.
miri u,'.' ierasties tiesā līdzņemot
t Ua -H 8HC' dēt iemaksāto Ls 31.34,

Pil. [ ar Procentēm saņemšanas.
Iermin tlek _aizrādīts , ka pēc minētā
turētai notece šanas, ari obligācijas
atzīs n

ne,erašanās gadījumā, parādu
Pienrafrfr samaks-> piešķifot lūdz. tiesību
grāmatām Pafada lzdzēšanu iz zemes

L|epajā, 10. martā 1925. g Ns 361 25
24o4Wsēd- b. V. Bienenstams.

"** ^kretars A. K aso e rn v i Č s.

Latgales apgabaltiesas 1.civiln.,
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1925. g. -12. janvārī Annas Jāņa meitas
Bieļunovas, dzimusi Stepanova
prasības lietā pret Staņislavu Staņi-
slava d. Bieļunovu par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprie-
d a: laulību noslēgtu Novgorodas
guberņā, Visokovskas pag. 1911. g.
starp Staņislavu Staņislava d. Bieļunovu
un Annu Jāņa m. Bieļunovu, atzīt par
šķirtu, atstājot no šīs laulības dzimušo
meitu Lidiju pie matēs.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731
un 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīga spēka.

Daugavp., 9.martā 1925. g. _LN567p/25
Priekšsēd. b. J Krūmiņš.

24519 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabalties. krimma!
nodaļa,

saskaņā ar savu 1925. g. 5. martā
lēmumu, meklē uz sod. lik. 552 _p.
3. d. un 1. d. 3 p. pamata apsūdzēto
Edgaru Friča d. Štegmani, dzim. 11. jul.
1898. p., pie Kuldīgas pilsētas, kufam
pēdējā dzīves vieta ir bijusi Rīgā,
Marijas ielā Ns_8, dz 6.

Visām iestādēm un personām, kufam
ir zināma minētā Kdgara Štegmaņa
un viņa mantas atrašanas vieta, jā-
paziņo Latgales apgabaltiesas 1. krimiaal-
nodaļai.

Daugavpilī .7. martā 1925. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

?4516 Sekretāra pal. v. i. (.,arakst.<i .

Latgales apgabalt. krimlaaiaad..
saskaņā ar savu 1925. g. 10 marta
lēmumu atsauc .Valdioas Vēstnesī"
58. num. 13. martā t925. g. iespiesto
sludinājumu par Stepana Katrinas d.
Krasovska meklēšanu, jo minētais Ste-
pans Katiinas d. Krasovskis ir atrasts.

Daugavpilī, 14. martā_ 1925. g.
Priekšsēd. (paraksts)

24917 Sekretāra p. R. V e i n b r a n d t s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 2. marta 1925. g. lēmumu,
uz Annas Gulbis lūgumu un pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 293, 301. un
309. p. p. uzaicina atbildētāju Frici
Jules d. Gulbi kufa dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstu no viņa sievas
Annas Gulbis iesūdzības raksta viņu lau-
lības šķiršanas lietā un urdot savu dzīves
vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā uzaicināmā neie-
rastos, lietu noliks ui termiņu un iz-
spriedīs bez viņas klātbūtnes, ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Liepājā neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un visus
pārējos papirus atstās tiesas kanclejā

Liepāja, 9. marta 1925. g. NŠ224/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

24757 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar 12. marta 1925. g, lēmumu,
uz Annas Zili.- Ilgumu un pamatojoties
uz civ. pr. lik._29d, 301. un 309. p p.,
uzai.ina atbildētāju Miķeli Jāņa d. Zilis,
kufu dzīves vieta n -zināma, četru
mēnešu laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstu no viņa sievas Annas Zilis iesū-
dziftas raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un uzdot savu dzīves vietu Lie-
pājas pilsētā

Ja minētā laikā aicinamas neiera-
stos lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņa klātbūtnes, ja ieradī-
sies, bet savu dzīves vietu Liepājā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tiesas
kanclejā.

Liepājā, 13 martā 1925. g. L. f* 230 25
Priekšsēd. b V. Bienenstams.

24759 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latg. apgabaltiesas
Ludzas apr. I iec miertiesn.

saskaņā ar savu 1925. g. 9. marta lē-
mumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. krāj. X. sēj. 1239. p. 1. d.
pamata paziņo, ka pēc 1919. gada mir.
Evelīnas Ernesta m. L o d i n g ir pa-
licis nekustams īpašums Ludzā, Krišjāņa
Barona ielā Ns 60 un dažāda kustama
manta, kamdēļ uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā 'ar
viņu būtu kādas tiesība kā mantiniekiem,
pieteikt tās miertiesneša kamerā, Ludzā,
Daugavpils ielā Ns 6, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn.".

13. martā 1925. g.
24772 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Loto apriņķa 3. ietlrip miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 20 februafa
lēmumu un uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. pamata
paziņo, ka pēc_ 1921. g. 11. aprilī
Kārsavas pagastā, Skobulino ciemā mirušā
Jufa (Jegora) Jāņa d. Urtana ir palicis
mantojums, kufš atrodas Kārsavas pag.
Skobulino sādžā un Gavru pag., Kubo-
lovka, Riepnovka, Krivoje Boloto un
Virobkas pūstošās, kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar viņu būtu kādas tiesības
kā mantiniekiem, pieteikt šīs tiesības pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī.*

Kārsavā, 1925. g. 10. martā.
24877 Miertiesnesis E. Kaleiinš.

Daugavpils apr.4.i«c mie t esn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 16. marta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sej. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
23. jūlijā 1920. g. mir. pils. Ādama Jufa
dēla Loča mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības _uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Kolupes pag., Daugavpils apr.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdibas Vēstnesī."
24976 Miertiesnesis Ķ. A v e n s.

Oaugavp. apr. 4iec. miertiestr
saskaņa ar savu lēmumu 16. marta
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 14ul. un 1402. p. p. un civ. lik
X sēj. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
1 maijā 1923. g. mirušā pilsoņa
Jāņa Pētefa d. P a n k u 1a mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa nāves Kolupes pagastā, Daugav-
pils apriņķī.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*
24977 Miertiesnesis K. A v e n s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 3. iec. miertiesn,,
pamatodamies uz civ. lik. X. sēj. 1. d.
1239. p. un saskaņā ar savu 1^25. g.
11. martā lēmumu, paziņo, ka pēc 1924. g.
28. okt. _Daugavpils apr. Kapiņu pag.
mirušā Jāzepa Mārtiņa d Verzas ir pa-
likušas nekustamas un kustamas, kufas
atrodas Daugavpils apr., Kapiņu pag.
un Kapiņu ciemā, kamdēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai sakarā
ar 11 kādas tiesības, pieteikt tās minē-
tam miertiesnesim viņa kamerā, Some-
rutā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājumā iespiešanas dienas
„Vald. Vēstnesī.*
24873 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgab.,Ludzas apt.5.tB?.mierl.
uzaicina Kačanovas pag. 1914. g. mirušas
Agafijas Boglanovas un 16. maijā
1920. g. mir. Stepaņidas Aļeksejevas
mantiniekus pieteikt viņam savas mantos,
tiesibas uz nel. atstāto mantību sešu
mēnešu laikā no šī uzaicin. iesp. dienas
.Vaid. Vēstn*.

Viļakā, 925. g. 13. martā. Ns783
24T69 Miertiesnesis R. Petersons

Latgaleiaii^lJlzaiapfiiKflDtil.
uzaicina 1923. g. Mitrofana Fiļipova un
1910. g mir. Ivana Fiļipova man-
tiniekus pieteikt viņam savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantību atrodošos Kačanovas pag.-stā,
Ludzas apr. un sastāvošu no 30 deset.
zemes, sešu mēnešu laika _ no - šī uz-
aicin. iesp. dienas .Vaid. Vestn.*.

Viļakā, 13. martā 1925 g. Ns784
24768 Miertiesnesis R. Petersons.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

kufa kanclejā atrodas Rīgā, Andrejā
Pumpura ielā Nš 1, paziņo:

1) ka dēļ finansu ministrijas prasības
piedzīšanas no Rīgas armatūru un
mašinu fabrikas akc. sab. Ls 41,122
ar 6/u no 7. jūnija 1924. g. līdz sa-
maksas dienai 20. jūnija 1925. gada,
pulkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē, uz

PDiikieni topu pildos
Rīgas armatūru un mašinu iabrikas a./s.

nekustamo īpašumu,
kufš atrodas Rīgā, Čiekurkalnā I. garā
līnijā Ns 46, V. hip. iec. ar zemesgrām.
reģ. Ns 281, (grupā 88, grunts Ns 62)
un sastāv no zemes gabalu ar 2522 kv.
asim ar uz 'viņa atrod, mūja fab ikas
telpām un dzīvojamo ēku;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 50,0JO.—;

3) ka bez augšminētas prasības īpa-
šums apgfūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 2344;

4) ka personām, kufas vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā drošības
nauda — desmitā daļa no apvērtēšanas
sumas un jāstāda priekšā apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
iiek vestas Rigas -Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā. _

Personām, kufām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, atliecoši
M pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas III. civilnodaļas
kanclejā.

Rīgā, 18. martā 1925. g..
25027 Tiesu izpild. K. Ķ r e b s.

m ifiiiiiiinii 1.1», tin» \n\\M\\
paziņo,_ ka 28. marta 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Minsterejas l iela Nš 1,
uz 1. un II. torgiem pārdos Mendeļa
Jakobsona Kustamo mantu, sastā-
vošu no kolonialprecēm un veikala
iekārtas, un novērtētu par 40.430 r.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
.ipskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 18. martā 1925. g.
25032 Tiesas izpildīt. V i 1 d a u s.

Rigas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 31. martā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, lielā Grēcinieku ielā Ns 15,
uz otriem torgiem pārdos lirmas
.Brāļi G o 1d" kustamo mantu, sa-
stāvošu no sīkprecēm, un novērtētu pat
Ls 16,603.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
apskatīt pārdodamo mantu, vārē» paido
lanas diena uz vietas.

Rīgā, 18. martā 1^25. g
25033 Tiesu izoild Vil d aus.

iii» itiisiinni! uiuitias izsunī..
paziņo, ka 30. marta 1925. g. pulksten
10 rītā, Rīgā, Skārņu ielā Ns 17, verkalā,
pārdos Meijaa Segala kustamo
mantu, sastāvošu no veikala galdiem,
un novērtētu par Ls 340.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 18. martā 1925. g.
25030 Tiesas izpild. V i 1d a n s.

ii» iiiiuiniui i. ii. tiin izpildītais
paziņo, ka 30. marta 1925. g.pulksten
10 diena, Rīga, m. Smilšu iela Ns 2/4,
pārdos Raimunda Ko v ar čika ku-
stamo mantu, sastāvošu no rakstām-
galdiem, skapja, krēsliem un t. t., un
novērtētu par Ls 694.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 13. martā 1925. g.
25031 Tiesu izpild. V i 1 d a u s.

Rlņm «pgi&altīesftg 6. iecirkņa
tiasas izpildītājs

jāziņo, ka 26. martā 1925. g., pulksten
V212 dienā, Rigā, Brīvības ielā Ns 32,
veikala, pārdos Šcloma Šulraaņa
kustin" mtntu, sastāvošu nn kontrol-
kases Ns 871355 un sienas spoguļa, un
novērtētu par Ls 250 —

iizināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tpskatit pārdodamo mantu, varēs p8r-
lolanas dienā u* vistas.

Rigā, 13. martā 1925. g.
25134 Tiesu izpild. i. Z i r ģ e 1s.

*<QHt iogaoaHidsas Rīga* ap-
riņķa I. iec. tiesu iz sildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
27. martā 1925. g., pulksten 2 dienā,
Rīgā, Brīvības [ielā Nš 135, pārdos
Jānim Ozoliņam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no l brūna ērzeļa
12 g. veca, un novērtētu par Ls 400.—

ladaāt saraks'u novērtējumu, ku ori
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
InSanas dienā uz vietas.
25038 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

3īgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 27. martā 1925. g., pulksten
10 rīta, Riga, Marijas ielā Nš 53,
adītava, pārdos Gersona M u n i c a
kustamo _ mantu, sastāvošu no mēbelēm
u.i adītam dāmu jakām, un novērtētu
par Ls . 260.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
lošanas diena uz vietas.

Rīsa, 19. martā 1925. g.
25062 Tiesu izpild. G r i n I e 1 d s.

Bolvu pag. valde, Ludzas apr., ar šo
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latv. iekšz.
pasi, izd. no Rēzeknes pilsētas policijas
pr-ka 9. sept. 1920. g. Ns 2258 uz Ma-
rijas Donata m. Andž v., 2) zirga pasi,
izdotu no Bolvu pag. valdes 22. jul.
1920. g. Nš 1888 uz Voičuka Pušpura
vārdu un pārrakstītu uz Jāņa Kravala v.,
3) atvaļinājuma apliecību, izd. no Lat-
gales partizāņu pulka kom-fa, uz Rū-
dolfa Pavloviča v„ Ns un datums nezi-
nām^

un 4) privat testamentu, izdotu
no ša pag. Ādama Anša d. Silamiķeļam,
Jānim Ādama d. Silamiķeļs, reģistrētu
Bolvu pag. valde 31. dec. 1921. gada
Nš 6323. 23862

Mārcienas pag. tiesa,
pamatodamās ui savu 26. februāri š. g

lēmumu, uzaicina visus 19 7. gadi,
25. novembrī, mirušas Mārcienas pag.

.Asrnu* mājas līdzmantinieces Annužas
Kaminsky mantinieces, prrada de-
vējus, paiādn eku; un ci'a? pčr oņss,
kufām būtu kādas tiesīras \tz nelaiķ s
atstāto mantojumu, pietei t sai nesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no si sludi-

nājuma iespiešanas dienas _ trešo re zi

Valdības Vēstnesī*, laika nie nīgras

prasības un iebildumi tiks atsuti bet
ievērības. * , _.

Priekšsēdētājs J. Stats
23905 Darbvedis O. Si s e n s.

ilgu aiittUtini! 6 (k. tini: izpili!
paziņo, ka 26. martā 1925. g., pulksten
11_ dienā, Lāčplēša ielā Ns 16, dz. ,5.
pārdos Morica Goldberga kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 700.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
pskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rīgā, 7. martā 1925 g.
25035 Ti>"ias izpild. I. Z i r & e 1s.



Ludzas pilsētas pol. priekšnieks ziņo,
ka nozaudētas un skaitāmas par nederī-
gām sekošus Latv. iekšz. pases, izdotas
no Ludzas pilsētas pol. priekšnieka:
1) 19. aug. 1920. g. Ns 62 uz Micbeļa

Vulfa Davidova d. Gutmana vardu;
2) 19. aug. 1920. g. Ns 63 uz Etkas
Icika m. Gutman v.; 3) 21. augusta
1920. g. Ns 106 uz Andrēja_ Ivana d
Isačenkova v.; 4) 11. maija 1922. g.
Ns 3197 uz Pereca Meiera d. Borovika
vārdu; 5) 27. aug. 1920. g. Ns 198 uz
Eutas Ružina m. Lev v.; 6) _ personas
apliecība, izd. no Ludzas pilsētas polic.
priekšnieka 3. febr. 1924. g.Ns675uz Aleksandras Golubovas v. un 7) kafa
klausības apliecība, izd no 4. Valmieras
kājn. pulka kom-ja 3. martā 1922. g.
Ns 9496 uz Pētefa Spiridona d. Os-
čenko vārdu. 23395

Saldus pag. valde izsludina par nede-
rīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no šis pag. valdes 1. nov.
1922. g. Ns 1213, uz Lates Emilijas
Anta m. Valdmanis, dzim. Bercho'c v.

23873

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod
zsludina par nederīgu Augusta Tru-

šinskij nozaudēto ārzemes pasi Ns 3904,
izdotu Rīgā, 17. maijā 192*. g.

LaTvijas universitātes leģitim. kartiņa
Ns 7779, uz Rebekas Z i 1 b e r vārdu,
pazaudēta un ar šo tiek iziludināta
par neder gu. 25026

Torņakalna stacijas dažādu ieņēmumu
kvīte Ns 69883, no 24. .augusta 1924. g.
uz Šerman vārdu nozaudāta un ar šo
tiek izsludināta par nederīgu.

Nozavdēta naktssarga ieroču aiļauj?,
derīga līdz 6. oktobrim 1925 g. un
izdota no Rīgas prefektūras administrat.
nodaļas 6. okt. 1924. g. ar Ns 353/1341,
uz Vilhelma Ja g e r a vSrdu, kufa ar
šo tiek izsludināta par nederīgu. 25051

Saldus pag. valde izsludina par nede-
rīgu, ka nozaudētu, zirga pasi, izdotu
no šis pag.valdes 24. martā 1924. g.
Nš 476, uz Jēkaba Jekabsona v. 23872

[ Dažādi sludinājumi.

i
Rauga fabrikas, degvīna dedzinātavas,

spirta rektifikācijas un destilācijas akc.
sabiedrības

A.Volfšmidt, Rīgā valde
dara zināmu sabiedrības akcionāriem, ka
uz 5_ marta 1925. g. notikušās ārkārtējās
pilnas akcionāru sapulces lēmumu sabie-
drības akciju kapitāls paaugstināts par
Ls 360,000.—, kas sadalīti 2,400 akcijas
par Ls 150.— katra.

Finansu ministrs !6. martā 1825. g. ap-
stiprinājis šo lēmumu, kā ari emisijas
noteikumus, kas, starp citu, satur sekošo:
2) par katru jaunizlaisto akciju tās īpaš-
nieks iemaksā virs nominalcenas vēl
vienu prēmiju Ls 7.— un Ls 2.— par
izdevumiem; 3) agrāko akciju īpašnie-
kiem viena mēneša laikā, skaitot no
Valdibas Vēstnesī izsludinātās parakstī-
šanās atklāšanas, ir pirmtiesības uz jauno
akciju iegūšanu un proti uz vienas vecās
akcijas vienu jauno. Ja šī mēneša laikā
ne visi agrāko akciju īpašnieki jaunās
akcijas izņem, tad katram agrāko akciju
izlaidumu īpašniekam tiesības nākošās
nedēļas laikā parakstīties uz atlikušām
akcijām. Ja pie šīs parakstīšanās vai-
rāki akcionāri piedalās un atlikušās ak-
cijas nevar visus akciju gribētājus ap-
mierināt, tad _ akcijas sadala starp gribē-
tājiem samērā ar viņiem piederošā veco
akciju skaita. Ja ari pie otrreizējās
parakstīšanās agrāko akciju izlaidumu
īp_ašnieki visas akcijas neizņem, tad uz
pārpalikušām akcijām ar finansu ministra
atļauju un uz viņa iepriekš apstiprinā-
tiem noteikumiem atklāj publisku parak-
stīšanos; 4) parakstītājiem par sazīmētām
akcijām sabiedrības kasē jāiemaksā pie
parakstīšanās Ls 2.— par akciju, izde-
vumiem' līdz 1925. g. 1. maijam 50°/o
no akciju un prēmijas nominālvērtības,
līdz 1925. g. 1. novembrim 20°/o, līdz
1926. g. 1. februārim 15°/o un līdz
1926. g. 1. maijam atlikumu — 15°/o.
Tie akcionāri, kufi savas iemaksas izdara
pirms noteiktā termiņa, saņem par labu
J5°/o gadā par pirmstermiņa iemaksu.
Ja ne it visi akcionāri, kufi parakstīju-
šies uz jaunām akcijām, savus maksā-
jumus noteiktos termiņos izdarījuši, tos
nedēļas laikā ar sludinājumiem Valdības
Vēstnesī uzaicina maksāt: Ja samaksa
izsludinātā termiņā tomēr nenotiek,
valdei ir tiesības nenomaksātās jeb tikai
pa daļai nomaksātās akcijas pārdot, pie
kam iegūtā pārmaksā izmaksājama ak-
ciju pirmsparakstītājam; 5) dividendi
par jaunižlaistām akcijām izmaksās sā-
kot no 1925. g. 1. jūlija; 6) parakstīša-
nos uz jaunizlaižamām akcijām notiek
sabiedrības valdē. Pulkveža Brieža ielā
Ns 25/27. 24044 Valde.

Daugavpils muitas valde.
pamatojoties uz muitas lik, 1140. partu,
dara zināmu, ka caurkatot kontrabandas
lietu Ns 433 — 1923./24. g.

nolēma:
Polijas pilsoņus: Jfni Donata dēlu

K i z 1o un Kazimiru Ādama d. K i z 1o
par nelikumīgu robežas pāriešanu, sodīt
uz muitas lik. 103S. p. pamata katru ar
15 latiem.

Šis lēmums uzskatams par pasludinātu
augstāk minētiem pilsoņiem ar izsludi-
nāšanas dienu .Valdības Vēstnesī".

Pārsūdzību, saskaņā ar muit. lik. 1141.
p. var iesniegt uz Finansu ministrijas
muiļas departamenta vardu 3 nedēļu
laikā, caur Daugavpils muitas valdi, pie-
liekot zīmogmarkas Ls 0,80 apmērā.

Daugavpils muitas valdes
priekšnieks V. L i e 1m e ž s.

25084 Darbvedis J. Z n o t i ņ š.

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina 24. marla 1925. g., puli<sten 10 no rīta

rakstisko un mutisku IZSOLI
bez pēctorgiem sekošu materiālu piegādāšanai

pasta telegrāfa darbinieku dienesta apģērbiem:

Mēteļu vadmala 1800 mtr.
Uzvalku 2000 „
Iekantējumu vadmala 1100 „
Cepures H00 gab.
Pogas 160C0 ,
Cepuru un numuru nozīmes . . _. 40C0 „
Pasta taures nozīmes apkakles stūros .... 1000 ,

26, martā 1925. g., pulksten 10 ritā, Pasta-telegra' fa virsvalde izsludina
rakstisku izsoli bez pēctorgiem karclejas un iesaiņošanas materiālu pie-
gādāšanai, kā rakstāmam, koncept, kopējamam, sucekļa papiram, zieģellakai, svina
blombām, vītai un vienkāršai šņorei, svecēm, raksamam spalvām, tintei un
citiem piederumiem.

Tuvākas ziņas izsniedz pasta un telegrāfa virsvaldes materiālu iegad. nodaļa
darba dienās no pulksten 11—13. 24478

Pirmos Latvijas
iittiiM! io insum fti aili

vispārējā

akcionāru sapulce
9. aprilī 1925. g, pulksten 11 rita, sabiedrības telpās, Rīgā, Šķūņu iela Ns $
(2 trepes).

Dienas kārtība:
1) Vispārējās sapulces darbinieku vēlēšana,
2) Gada pārskats i ar 1924. g., ievizijas komisijas ziņojums un peļņas sadalīšana ,
3) 1925. g. izdevuma budžets,
«) Nekustamu īpašuma iegūšana, etsavināšana un apgfūtināsanu ar parādiem,
5) Valdes ziņojumi un priekšlikumi,
6) Valdes un revīzijas Komisijas locekļu vēlēšanas.

25041 Valde. ___

Māra transporti® bataljona
Rīgā, Pērnavas ielā Ns 19, (Cēsu kazarmēs) 1925. g. 2. aprilī pīkst. 10 — tiks

pārdoti vairāksolīšanā
armijai nederīgi apm. 12 asirgi 21939

iii db iii liiiitia
Miku liāļui.
1925. gada 7. burtnīca

«nākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
sili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar piesūtīšanu . , 0,28

Saturs:
32) Likums par tirdzniecības un kuģ-

niecības līgumu starp Latviju un
Ungāriju (un pats līgums).

Mists tipogrāfijai
vajadzīgi sekosi materiāli:

Avižu papirs (zatinēts) . 30.000 klg.
Koncept papirs .... 20.000 „
Grāmatu papirs . . . 3.500 ,
Rakstam papirs .... 3800 „
Kartons _ 350 „
Aktu vāku papirs ... 90 ,
Album papirs .... 160 „
Brūnais papirs .... 1.750 „
Brūna pape 25.000 ,
Šujama drāts .... 50 ,
Klīsters 350 ,
Līme 50 .
Zodā 50 „
Potaša 25,
Zaļas ziepes 200 ,
Valču masa 50 „
Petroleja 100 „
Terpentins 20 „
Mašineļļa 50 ,
Gumiarabikums ... 15 „
Drukas krāsa .... 700 ,
Šņores 300 kamoli
Nātru drēbe 40 mtr.
Lentes 5.000 ,
Kaliko 700_ ,

Fabrikanti un tirgotāji, kufi vēlētos
minētos materiālus piegādāt, var
iesniegt Valsts tipogrāfijai Rīga, pilī
Ns 1, līdz 26. martam š. g. savus pie
dāvājumus slēgtās ar zīmogmarku
apmaksātās aploksnēs, klātpieliekot
attiecīgus paraugus . (papirim, papei
un aktu vākiem) ar noteiktām cenām.

Tuvākas ziņas par materiālu labumu,
piegādāšanas un maksāšanas kārtību un
citiem noteikumiem sniedz tipogrāfija.

Valkas apr. priekšnieka
palīgs I. iec.

paziņo, ka 8. aprilī 1925. g., pulksten
10 rīta, Valka, Latgales ielā Ns 3,

pārdos
valstij piederošus

priekšmetus un ieročus,
personām,_ kufām_ ir attiecīgas ieroču
atļaujas pēdējo tuiēšanai.

Valkas apriņķa priekšnieka
25053 palīgs I. iec. (paraksts).

Dzelzsce|u VI. ceļu iec.
priekšnieks, Daugavpilī,
4. aprilī 1925. g., pulksten 10, savā

kantorī, izdos uz

torsiem
ar pēctorgiem 7. aprilī š. g.,

krāsošanas un dažādus
ēku sīkus remontdarbus
par sumu ne lielāku, kā Ls 2000.— par

katru atsevišķu darbu
Torgos var piedalīties rakstiski un

mutiski. Dr šības nauda Ls 400.—.
Tuvākas ziņas 6. ceļu iecirkņa kantorī

Daugavpils II. preču stacija Ns 31, darb-
dienās no pulksten 9 līdz 15. 25049

bruņošanas pārvalde
„ ;o asi-,.«. m„a

ra£Sf jS£usa€enstbu
uz: 1) kabeļu u?spoleļRmiem apara'iem ar «Hv&m 500 cab.
pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem. Vajadzīgi uzspolē āji vācu armijas parauga
bet var iesniegt piedāvājumus ari uz amerikāņu vai citu vals'.u armijas paraugiem.

Piegādāšanas laiks: ,16 nedēļas*skaitot nopasūtījuma došenas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzradot piegādāšanas laiku un cenu iranko
pārvaldes noliktavā, Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katru loksni ar
40 sant.), iesūtāmi slēgtās aploksnēs, aruzrajcstu: .Uz rakstisku sacensibu 27. marta
!925. g.", pārvaldes apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz 16,
līdz min; tā datuma'pulksten 10 rītā. 25094

Turpat saņemami sacensību un techniskie noteikumi. Iesniedzot
^

piedāvā-
jumu pārvaldes kasē jāiemaksā drošības nauda 10 /o no piecāvājamās sumas,
kufa var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai Latvijas bankas garantija.

Piedāvājumus bez drošības naudas, zimognodokļa un uzransta neievēros.

Valkas apr. priekšnieka
palīgs I. iecirknī

ar šo paziņo Vispārībai, ka 1924. gada
22. septembrī, Jaunvāles pagaslā no
čigāna Jāņa Kristapa -d Sīmaņa ar

viltotu zirga pasi

aizturēts zirgs,
sekošām pazīmēm: pusērzelis, melna*
spalvas, apm 16 g. vecs, 2 arš. i 1/2
veršoku augsts, krēpes uz labo pasi, no
pieres 1 dz nās'tn balta strīpa, vēitibā
Ls 160.—.

īpašnieki, kurjem minētais zirgs pie-
derētu, kā ari cigans Jānis Kristapa dēls
Simans, tiek uzaicināti divu mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Va'dibas
Vēstnesī*, ierasties. Valkai a,riņķa-
priekšnieka pal. kanclejā Velkā, uzrādot
attiecīgus dokumentus, minētā zirgā sa-
ņemšanai, pretējā gadījumā pēdējais tiks
pārņemts valsts īpašumā un pārdots

publiskā vairāksolīšanā.
Valkas apriņķa priekšnieka

25055 palīgs I. iec. (paraksts).

APC ANffi1« izsludina 25. aprilī 1975. g„
I 3i « II Ci I 8 rakstiskusacensībuuz

izgatavot niedru cibas — pēc Arsenāla parauga 1500 gab.
1) decimal svarus līdz 200 klgrm. — 1 gbl.
2) . . , 500 , - 1 .
3) galda svarus līdz 20 . — 4 .
4) svaru bumba : no 1 līdz 500 grm. 6 kompl. 'J2 ,1, 2, 5,10, 20 klgrm. 6kompl.
Piegādes laiks:_ niedru cibas — 1 mēneša laikā no pasūtījuma došanas

dienas, svarus ar attiecīgām bumbām — 3 nedēļu laikā no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu,

kufa saisoša 10 dienu laikā, no sacensības dienas, valsts valūtā, franko Arsenāla
noliktavā, Rīgā, Veca Nometņu laukumā Ns 84 a, apmaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli (katra loksne ar 4U sant.) iesūtāmi slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu:
„Uz rakstisku sacensību 25. aprilī 1925. g.", Arsenāla kanclejā, līdz 25. aprilim
1925. g., pulksten 10 rītā. Turpat apskat,ms paraugs un saņemami sacensības
noteikumi pret 5 sant ajl'dzibu par loksni.

Jesniedzot piedāvājumu Arsenāla kasē, jāiemaksā drošības nauda 10°-o no
^ iedāvājuma sumas, kufa var būt ari Latvijas bankas garantija vai vērtspapīri,
izsludinātie .Valdības Vēstnesī' lb25.g. Ns 42. 2 25023

Piedāvājumus bez drošibas naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros

Rīgas savienoto metalurģisko
lokomotīvju, vagonu un mašinu
fabriku akc. sab.,.Fenikss" valde

pagodinās ielūgt akcionārus uz

ipilnusapolei.
kufa netiks sestdien, 18. aprilī 1925pulksten 11 priekš pusd., sabiedrībai
valdes telpas, Rigā, Vidzemes šosejā H

Dienas kārtība:

1) Gada pārskata, bilances un p e i„,,
zaudējumu rēķina nolasīšan a

2) Gada pārskata, bilances un pein»czaudējumu rēķina apstiprināšana unvaldes un padomes atsvab ināšana nn
atbildības.

3) Tīras peļņas sadalīšana.
4) Vēlēšanas:

a) padomē,
b) valdē un
c) revizjas komisijā.

5) Priekšlikumi.
Piezīme: Uz sabiedrības statūtu

§ 26. pamata, uzradītajam izdoto akcijuīpašnieki bauda balsstiesību tikai tad
ja tie savas akcijas ir iesnieguši sa-
biedrības valdei vismaz 14 dienas priekš
pilnas sapulces un rav tās ņēmuši at-pakaļ līdz sapulces beigām.
25046 Valde.

Alusdarītavas akc sab.
„Tanheizers" valde

uzaicina fod. akcionārus ierasties uz

Īli vispārējuiii
12. aprilī 1925. g., pulksten 7 pēcp
Va'demara iela Nš 15, dz. 1.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vēlēšanas.
2) 1924. g. pārskats , reviīijas komisijas

ziņojums.
3) Budžets 1925. gadam.
4) Valdes priekšlikumi.
5) Vēlēšanas
6) Dažādi jautājumi un ziņojumi.
25043

'
Valde.

Latviešu krāļ-aizdevu
sabiedrība

kaitējā biedru gada sagulu
1925. g. 4 aprilī, pulksten 7 vakarā,
sabiedrīhaš telpas, Rigā, Dzirnavu ielā
Ns 70, dz. 3.

Dienas kārtība:

1. Saoulces darbinieku vēlēšana.
2. 1921. g. darbības pārska :a pieņemšana
3. Peļņas sadalīšana.
4. Budžets 1925. g. 250-iO
5. Statūtu §§ 64. un 78. grozīšana.
6. Velēšanas
7. Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

N. B. Ieeja sapulcē uzrādot biedru
grāmatiņis. Valde.

Ādas tirdzn. un rūpniec.
akciju sabiedr. ,Apavs'
sasauc 2. apjrilī š. g., pulksten 7vak.,
Elizabetes ielā Ns 85a, fabrikas kantorī,

pilnu sapulci.
Dienas kartība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes ziņojumi.
3) Revizijas komisijas ziņojumi.
4) 1924. gbudžeta pieņemšana un

apstiprināšana
5) 1925. g. budžets.
6) Velēšanas.
7) Ziņojumi un priekšlikumi.
2J042 Valde. -

A/S. JosiM-Filmu" Uciifl
ielūdz savus akcionārus 15. aprilī 1925. g., sabiedrības kantor i, Rīga, Kaļķu iela

Ns 10, dz. 9, pulksten 3 p. p., uz

pilnu general-siipulci
Dienas kārtība:

1. Direkcijas paziņojums.
2. Revizijas komisijas paziņojums.
3. Budžeta uzstade priekš 1925.gada.,4. Vēlēšana. 25045

Vecsalaces virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
3 aprilī 1925. g., Salacgrīvas saviesīgas biedrības telpas, Salacgrīva,

sausus vēja gāztus un lauztus kokus, sekvestrētu
gatavu malku un augošu mežu:

Ii iec. mežniecībā, Vecsalaces novadā, pavisam 19 vienības, vērtībā no
Ls 14 līdz 1403.

Izsole sāksies pulksten 12 diena. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras
iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētas sumas, kufa pec
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītas sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.
25047 Vecsalaces virsmežniecība

Ūtrupe.
1925. g. 7 aprilī, pulksten 10 ritā,

pārdos uz Ainažu miesta tirgus
laukuma

=atkli wMM=
pilsonim Jufim Julikarn piederošu

vienu govi,
novērtētu uz Ls 36, dēļ obligat. sviesta
nodevu Ls 35.70 piedzīšanas.

Pārdodamā manta apskatāma ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 18. martā 1925. g. Ns 979/22

Valmieras apriņķa priekšnieka
25056 palīgs II. iec. M. Deigels.

Nacionālais teatrs.
Piektdien, 20. martā, pulksten 5 p.p.

Skolnieku izrādē: 25029

Jtfāzu 6rauciens".
Sestdien, 21. martā, pulksten 7/» vak,

štzaistas sievietes'.


	Valdības Vēstnesis no. 64 20.03.1925�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles�䔇㡖Ἔ���倵当吰㌰ㄶ��
	Valdības iestāžu paziņojumi�s�䔇㡖Ἔ���倵当吰㌰ㄶ
	Kultūras fonda domes sēde 1925. g. 18. martā.�뇙睽Ď褒礔歋䯇ጥ̋ព灳ᾤťﱬ
	Article
	Article
	Article
	Article
	Kultūras fonda budžetu 1925.—1926. gadam.���.�
	Darba ministrijas uzaicinājums��0㘲0
	Valdības darbība.�aziņojumi
	Iekšzeme
	Ārzemes�猀㘱〰㝡
	Māksla��e楫Ŭ
	Tirdzniecība un rūpniecība. KURSI�譽톂淳Ƚ꧉ူ沙㹩ȁ毰鵅�ǿ
	Telegramas.
	Article
	Article
	Tiesu sludinājumi. I�iņoj
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	[ Dažādi sludinājumi.�㐁ࠇ⌈偉愜帀ࠀ㘀

	Advertisements
	Adv. 1 Page 6
	Adv. 2 Page 6
	Adv. 3 Page 6
	Adv. 4 Page 6
	Adv. 5 Page 6
	Adv. 6 Page 6
	Adv. 7 Page 6
	Adv. 8 Page 6
	Adv. 9 Page 6
	Adv. 10 Page 6
	Adv. 11 Page 6
	Adv. 12 Page 6
	Adv. 13 Page 6
	Adv. 14 Page 6
	Adv. 15 Page 6
	Adv. 16 Page 6
	Adv. 17 Page 6
	Adv. 18 Page 6
	Adv. 19 Page 6


